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Vážen i' čtenáři !
A  je   tu   zima, období,   kdy ie chlad a vlhko podzemí při-iemné zvlášiě

když   udeří  mrazy a venku  zuři.vánice.  Návrai  na  povrch ie drsný, vlh-

ké   overaly   se   během   chvilky   změni'v pevný,  ne přniý hřeijvý krunýř.

NezbÝiá,   než  se  bleskově  převléct  a  „bmění"  nalámai  do  baiohu

a   přemísiit se do Lepla. Všude není dobře,  ale v hospůdce je vždy pří-

věiivo.   Horký  Čaj   zahřeje   a   rozvi-ií  se debaty o všem  možném a ne-

zři.dka se opaku)Í přibéhy siarců-badatelů o skalni'ch duši'ch  a jiné pou-

tavé zkazky o jeskyni'ch  a chodbách,  kieré vedou  iřeba ze sklepení sta-

Ňch   domů  neuvěřitelně daleko.  Mluvi' se o bludišti'ch,  iezerech i o ne-

pochopitelných  ievech v podzemní řiBi  iaiemna

Dnes    se   ví  o   mnoha   prehisiorických   nálezech,   které  dokazují  to,

jak   naši   prapředkové  bydleli v mnoha )eskyni'ch  a  spolu s obrovskými

ieskynními    medvědy   lovili   a   bašiili  na co přišli. VÝzkumy  ukazují i  na

mnoho   zaiímavých skutečnosií z obdobi. siředověku. V době ryii~rů vy-

uži`val Člověk jeskyni iako přn]ytku  (Koňská iáma),  Iidomorny ()esk.  pod

hradem   Holštein),   schovávali se tam  penězokazecké dnny (Koněprus-

ké i.)   a   nebo ochrany svého hradu  (Ryti~rská j.).  1 dnes ieskyně někieré

lidi   přiiahuji',   pronikaií  dál,  hloubě)i za účelem  průzkumu a výzkumu,

měření  a   mapování,   hledaií  v ieskyních historii  a v  neposlední řadě i

sporiovni'výkon.

A   o tom všem je Esiavela.  První rok je za námi a do dalšmo máme při-

praveno   mnoho   zaiímavostí.  Přeii Vám do nového tisíciletí mnoho ús-

péchů,  splněných  snů  a  přání
Šéíredakior  Filip  Doležal
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Tel.:  05/44  2159  53

Franci  Musil

Veveří 94
664  81,  Ostrovačice
Tel..  0602721810

Oldřich  Štos
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CHKO MORAVSKÝ KRAS -PŘÍRODNÍ REZERVACE A PAMÁTKY

Leoš Štefka,  Správa CHKO MoravskÝ kras

'1. část

Při'rodně nejcennějši` lokality Morav-

ského krasu jsou již do roku  1930 vyhla-

Šovány  za  přísněji  chráněná  územi'.  Je-

jich  přehled  byl  uveden  v  mínulém  Či'sle

Estavely.  Režim  ochrany  je  upraven  zá-

konem č.114/92  Sb., o ochraně přírody

a   kraiiny   a   zřizovaci'mi   vyhláškami   jed-

notlivých    rezervaci'.    Některé   činností

jsou  zakázány,  jiné  lze vykonávat jen  se
souhlasem  toho  orgánu  ochrany  při`ro-

dy,  který  rezervaci  vyhlásil.

Nejpřísnějši'   ochrana   plati'   pro   ná-

rodni'   při'rodni`   rezervace   (NPR),    což

jsou    územi'   mimořádných    při'rodních
hodnot   národni'ho   až   mezinárodni`ho

významu.  Ze  zákona  je  na  území  NPR

iiapř.  zakázáno  :

•  povolovat  a  umi'st'ovat  stavby

1  těžit  nerosty

•  vstupovat a vjíždět mimo cesty (kro-

mě vlastni'ků  a  nájemců  pozemků)

•  uskutečňovat   záměrné   rozšiřování

geograficky    nepůvodních    druhů
rostlin  a  živočichů

1  provozovat   horolezectví,  jezdit   na

kolech  mimo  cesty
•  tábořit a  rozdělávat ohně

1   sbi'rat  či  odchytávat  rostliny a  Živoči-

chy

|en  se  souhlasem  ministerstva  životni'-

ho  prostředi'  ČR  lze  např.  v  NPR  Vývě-

ry   Punkvy     (vyhlásilo  MŽP  ČR  vyhláš-

kou  č.105/97  Sb.)   :

•  provozovat  pro  veřejnost  zpřístup-

něné     části      Punkevni'ch     jeskyni'

a  Kateřinské ieskyně

•  poskytovat  prodejni'  nebo  jiné  služ-

by  na  zpevněných  plochácli  mimo

budovy    (pozn.:jinam    plati'    zákaz

vs'upu)

•  provádét   výzkumnou   činnost   ve

zpřístupněných     částech     jeskyni`

(vstup do území vč. jeskyni' je v NPR

zakázán  a  výzkum  vČ.  speleologic-

kého   lze   provádět  jen   na   základě

výjimky  MŽp  ČR)

•  organizovat a  pořádat veřejné  akce

(zeiména      hromadné      sportovni'

a  turistické)

Důležitou    podmi.nkou    je    zákaz

prodeje  či   převodu   státni'  půdy   (lesů,
nezastavěných   pozemků,   vodních   to-

ků   a   pod.)   jinému   vlastni`ku.   Toto   ne-

plati.  pro  navraceni'  pozemků  v  restitu-
ci.  V  Moravském  krasu  je  to  i  situace

největši`    a    nejcennějši'    NPR    VÝvěry

Punkvy,  pokud  budou  uznáiiy  restítuč-

ní  nároky  rodiny  Salm-Reifíerscheidt.

Menši'   při'rodně   cenná   územi'   vý-

znamná   pro   při`slušnou   geografickou

oblast  lze  vyhlásít  za  při`rodni'  rezerva-

ce  (PR).  Režim  ochrany  je  mírnějši',  ale

i   zde  jsou   některé   činnosti   zakázány

a  jiné  lze  vykonávat  jen  se  souhlasem

Správy  CHKO.  Ze  zákona  je  např.  za-

kázáno  :

•  povolovat a umi'st.ovat nové stavby

•  uskutečňovat   zániěrné   rozšiřováni'

geograficky    nepůvodni`ch    druhů
rostlin  a  Živočichů

•  sbi.rat čÍ odchytávat rostliny a živoči-

chy

Jen se souhlasem  Správy CHKO  lze na-

př.  v  PR  Balcarova  skála  -  Vintoky  (PR
vyhlásila  Správa  CHKO)  :

•  vstupovat  do  jeskyni'  (netýká  se  tu-

ristů   při  vstupu  do  zpři'stupněných

části' jeskyně  Balcarka)

•  provozovat  pro  veřejnost  zpři`stup-

něné části  /eskyně  Balcarka

•  provádét   v   jeskyních    speleologic-

kou  činnost

•  pořádat   a   organizovat   hromadné

sportovni',   turistické   a   jiné   veřejné

akce a  provozovat horolezectví

Mi`rnějši'  je   i   ochrana   státni`ho  vlastnic-

tvi`.  Nezastavěné  pozemky,  lesy,  půdni'

fond  a  vodni`  plochy  lze  odprodat  jiné-

mu  vlastni`kovi  jen  se  souhlasem  MŽP

ČR.  Restituční nároky dotčeny opět ne-

jsou.

Posledni'mi  dvěmi  kategoriemi jsou  při`-

rodni'  památka  (PP)  a  národní  při'rodní

památka  (NPP).  V  obou  při`padech  se
zpravidla  jedná  o  přírodni`  útvary  men-

ši'  rozlohy  zeiména  geologické  povahy

či    naleziště   vzácnÝch    a   ohroženÝch

druhů  rostlin  a  živočichů.

V  NPP  je  ze  zákona  zakázáno  jejich

hospodářské  využi`váni`,  pokud  by  ti'm

hrozilo   jejich   poškozeni'.   jen   se   sou-

hlasem  MŽP  ČR  (vyhlašuje  tuto  kate-

gorií  chráněného  územi')  a  pro  někte-
ré   činnosti    Správy   CHKO    (v   při'pa-

dech,  kdy se  nejedná  o výiimku  ze  zá-

kazu)  lze  např.  v  NPP  Rudické  propa-

dán''  :

•  provádět horolezeckou  činnost

•  provádět speleologický průzkum

•  zasahovat do vodni'ho režimu

Změny  vlastnictví  jsou  upraveny    stej-

nÝm  způsobem jako  u  NPR  a  PR.

Pro případy nedodržování stanove-

ných   podmi'nek   ochrany   při`rody   má

Správa  CHKO  několik  možnosti' řešení.

V souladu  s §  86 zákona o ochraně při'-

rody a  krajiny  lze  uložit podmi'nku  uve-

dení  části   poškozené   přírody   do   pů-

vodni'ho  stavu.  Pokud  to již  možné  ne-

ni',  lze  uložit  náhradni' opatření,  byt' jen

k dílči' nápravě.  Uložit lze i značnou po-

kutu.

Pokutu    fyzícké   osobě   do   výše

10.000,-KČ  a  právnické  osobě do výše

500.000,-  KČ  lze  např.  uložit  za  :



ESTAVELA  4/                                                                                            strana 5

•   Poškozeni' nebo  zničeni' jeskyně  ne-

bo  jeji'   součásti   (přjpomi`nám   §   10

zákona  o  ochraně  přírody  a  krajiny,

kdy jsou  za jeskyni  považováiiy i  zá-

vrty  ponory,  vývěry  a  dalši'  krasové

jevy)
•   pokácení dřeviny  rostouci.  mjmo  les

Pokutu   t.yzické   osobě   do   10.00o,-Kč

a   právnické  osobě  do   1.000.000,-KČ

lze  např.  uložit  za  :

•  zničení  zaři'zeni.   určené   k   ochraně

(např.    uzávěry   jeskyní),    označeni'

a  vybaveni.  chráněného  územi'  (veš-

keré  značeni'  rezervaci.,   panely   na-

učných  stezek  apod.)
•  Pokutu  bízické osobé do  50.000,- Kč

a  právnjcké osobě do  1.000.000,-  KČ

lze  např.  uložit  za  :

1   usnirceni`  zvláště  chránéného  Živo-

Čicha   kategorie   kriticky   nebo   sílně

ohroženého druhu  nebo  tomu,  kdo

způsobi'  jeho  úhyn  zásahem  do  je-

ho   životni'ho   prostředi'  (takto   chrá-

néno  je  např.  8  druhů  netopýrů  vč.

vrápence  malého  a  netopýra  velké-

ho)

1  vykonáváni' zakázané činnosti (např.

vstup   bez  povoleni`  do   NPR)  nebo

Činnosti,   ke   kterým   je   vyžadován

souhlas,  bez  tohoto  souhlasu  (např.

vstupy  do  i.eskyni' v  PR).

AKTIVITA NETOPÝRŮ V MORAVSKÉM  KRASU

Miroslav Kovařík, Jan  Zukal, Zdeněk Řehák,  Správa CHKO Moravský kras

V  i)řeclcházeiicich  d\'ou  Článcich  )sem   se  z.il)\'\'al  pře(le\'šim  iesk\'né-

mi  a  netopýíy.  Ale  iito  za/i'mavi  živočichové  na  Územi'  Moía\Íského  krasu

využi\Jaji' jeskyni'  předevši'm  k  zimni'mu  spánltu.  Pokud  se  poohlédneme  po

jejich  způsobu  ži\Íoia  a  zaméřime  se  na  jeho  akiivni  Část-mimohibemačni'
obdobi',  zjisii`me,  že  netopýfl  podléhaii'  dvéma  základni`m  cyklům   živoia.

jedná  se  o  zmény  denni'ho  ry`mu  a  dále  zmény  sezónni'.  VÝzkum  ne`opý-

rů v mimohibernačni'm obdobi' nemá  na Územi. Moravského krasu  iak dlou-

holeié  tíadice  iako  sledo\Jáni`  neiop\`'rů  v  zimni'm  ol)dobi',  iedy  při  zimni'm

spánku v /eskynich. Teprve až se zavedenm odchvtů  lé`aiicich  neiopýrů do

iaponských   nárazových   siti'  na   začátku   sedmdesá.
iých  lei  nasial  obrai.  K odchytu  netopýrů  se \'\Íu-

živdlo   nejčasiéii   lokalii   \Íázaných   na   iesk\'nni'

vchody,  předevši`m  velkých  portálů.  Od  začátku

let  devadesátých  se  siále  vice  využ.'vá  ke  studiu  le-

iové   akiivity   neiopýrů   metody   deiekce   ulirazvuko-

vých  signálů  pomoci' ulirazvukových  deiektorů,  kieíé

různým způsobem  převádé/i  ultrazvukové  signály  do

slyšiielné  oblasii   Tak  ke  dvěma  neizákladnějši.m  nie-

todám výzkumu  prostého sči'iáni. zimuji`ci`ch iedinců  a

kroužkováni'  spoteného  se  zitšt.ováni'm  základni'ch  tě-

lesných   propoíci   netopýrů,  jeiich   hmotnosti,   stáři   a

pohlavi'   přibyly   dalši'   dvé,   kieíé   umožnilv   mnohem

podrobnéjši'  studie  zaměřené  na  leiovou  akiivitu
neiopýrů    Na  zakladé  vÝzkumů  z  Mora\'ské-

ho  krasu  lze  sezónni  akti`Jitu  netopÝrů  roz-

dělit do nékolika  ročni'ch  t.ázi,  kieré  se  od

sebe  významné  liši

Zimní  období  netoi)vři  trávi  \J  růz-

ných   Úkrytech   a   (li'ky   zimnimu   spánku

(hibernaci)  ie  u   nich  aktivita   minimálni.

Během  zimniho  spánku  se  netopýři  mo-

hou   probudit   nékdy   nezávisle   na   vnéj-

Š.'ch   podněiech   nebo   zménou   vnéišich

podmi'nek,  při'padné  rušenim.  Při  přeruše-

ni.  zimni'ho  spánku  se  netopýři  Často  pje-

sunuji`  na  jiné  mi'sio. Tyto  přesuny  isou

ve vétšiné připadů jsou vázány na

sieinou  jeskyni,  jen  nékdy  mohou  zménii  i  ieskyni   Každé  i)robuzeni  neto-

pýrů  znamená  velkou  energeiickou  ztráiu,  proto  pokud  isou  několikrát  `'\'-
rušeni  ze  ztmí`i`ho  spánku,  může  doji't  k  ieiich  Úhynu  \Jyčerpáni'm.  Podle  \'\`'-

sleclků  z  Ka`eřinské  jeskyné  patři  k  druhům  s  nejdelšim  obdobim  zimniho

5i)áiiku  neiop)`'r  br\'itý  /Mvo//s  entdrg//taíu.</  -kolem   190  dnů  a  mezi  (lru-

h\   s  kraišim  obdobim   spánku   patři   netop\'Jr  ušaiý  /f'/ecotu5  aur//u5)  s  od.

hadnutou  délkou  spánku  kolem  lT0  dnů.

|amí období (od  konce března do konce  května)  zači'ná  u  netop\'Jrů

přelety  ze  zimo\Íiši'  do  přechodných  úkrytů.  Pozdéji  samice  posiupně  zci-
Činaji' vyivářet  leini  kolonie.  Vzdálenost  niezi  letními  a  zimni'mi  Úkryty se \te-

lice  liši'  podle  iednotlivych  druhů.  Mezi  neis`áleiši'  druhy  můžeme  ředit  vrá-

pence   /rod  Rh/.no/ophus),  netopýra  ušaiého  a  neicipýra  dlouhouchého

/rod  P/ecoíu5/   Dalši'  skupinou  isou  díuhy  označované iako  ioulavé.  Jedná

se  o  véišinu  druhů  rodu  Myoíís,  a  v  krasu  poměrně  hojného  netopýra  Čer-

ného  (Barbas(ella  barbasiellus).  Mezi  druhy  m}8ru)icimi  r`eni  žádriÝ,  kiery

by  vyivářel  vÝíazné  počty  zimuji'ci'ch  jedinců  v  ieskyni'ch  Moravského  kra-

su.  Naopak  -/edná  se  o  díuhy,  které  v jeskyni`ch  zimuji' jen  výjimečně  ne-

bo  na  jeskyné  neisou  vázány.  Lze  uvést  neiopýra  pesirého

(Vesperiilio  murinus),  r\e\opyra  rNízdaNého  ( Pipis[rellu s

pipisirellus) a ne\opÝra parkového ( Pipis [rellus mthusii ).
Přeleiy  mezi  zimni'm  a  leini'm  úkrytem  tak  mohou  do-

sahovat   vzdálenosii   od   nékolika   desi`tek   metrů   i)o

sto\Íky  kilomeirů

Letní období  (od  začátku  čeívna  do  konce  července)  je
Í-har,ikieristické  rozmnožo\Jánim  neiopýrů.  Sdmice  ro(li  ml.íd`ciia

`'  lotnirh  koloniich.  Mlád.aia  rychle  rosiou  a  posiupně  se  osanio-

statňuii'.  Samci  kolonie  netvoři'  a  jdko  denni  ukryiy  využivaii  né-

kcly  i  ieskyné.  Mezi  nejznámějši  letni'  kolonie  provéřované  v  r()-

cich   1992  -1994  patfi'  půda  kosiela  ve  Křiinách  (kolem  200  je-

dinců  netopýra  velkého  /Myoí/.5 myo//s/,  několik  kusů  až  desii-

k`i \irápence malého (Rhinolophus hipposideros). půda kos\ela

\'  Blansku  ( 100  -200  netopÝrů  velkých  /Myoí/.s  myo/Í.5/,  pů(la

kostela  v  Čemé   Hoře  (300  -   700  jedinců   netopÝra  velkého

(Myoiis  myotis).  Vráper`ec  malÝ   (Rhinolophus  hipposiderosi

t\'tjřil  iešiě  kolonie  na  půdé  stodoly  a  domu  v  areálu  pily  u  |e-

(lo\Ínic  (kolem  30  iedinců)  a  v  kapličce  v  Moltré  (vi'ce  než  2()

kusů),  Z  ostatni'ch  stoji'  za  zminku  kolonie  as.  30  iedinců   ne-

\opÝra  hvizclavého  (Pipisirellus  pipisirellus) pod  s\řechou  ro-

dinného domu  v  |edovnicich.  Na  4  lokalitách  byl  Í`alezen  iie-

topýr dlouhouchý  /P/ecoíus dusírtacus/, ale počty nepřes.ihly

10  iedinců    Pouze  na  jediné  půdé  byl   obieven   neiopýr  ušaty''

/P/ec-f7/(t5  .]urtíu5/ \'  počtu  5  a  io  na  půdé  zámku  \/  Blansku.

Podzimní období (od  začátku  srpna do druhé  poloviny listopadu)  ie
si)oieno  s  rozpadem  letni'ch  kolonii'  samic  s  mláďaty  a  n.istává  (loba  i)od-

zimnich    i)řele(ů.    |ciko   na   iaře   docházi   ke   střt'(ltini'   i)řechodn\''ch    ukryiů.
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V  iom`o  obdobi' ie  inienziia  pŤeletů  výraznéjši`  než  na /aře  a je  spojena  s  vy-

sokou  pohlavni`  akiivitou    Podztmni'  Íáze  postupně  konči`  přesunem  neto-

pýrů  do  zimni'ch  úkrytů.  |ednotlivá  obdobi'  nemaji`  \Íždy  zcela  ostrou  hrani-
ci  d  liši.  se  i  u  jednoilivých  druhů.

DENNÍ  RYTMUS

Netopýři  patři'  mezi  nočni`  zvi'řaia,  při  dennim  s\Íětle  isou  vidét  ien  vý-

jimečně.  lJkryi  opoušti`  vétšina  druhů  po  soumraku  a  přelétaii'  do  mi'st,  kde

lovi'  hmyz.  Během  noci  mohou  přechodné  využi't  nočni'  Úkryiy  a  pied  ro-

zednénim  se  vraceii'  z  lovišt.  zpáiky  do  denniho  úkrytu.  Nejaktivnějši'  jsou

v  prvni' polovině noci.  Samlce, které koji' mláďata,  se za  nimi vraceji' do mi's-

ia  denni`ho  úkrytu  (letni  kolonie)  i  během  noci.  Ve dne  netopýři  upadaii` do

letargie,  kterou  ale  nelze  intenzitou  srovnávat  se  zimni'm spánkem   Pi.o  ne.

topýry je  důležiié s`ři'dání  bioiopů,  pesirost krajiny. To jim  umožňuje  se  za-

měřii  při  lovu  na  neisnáze  dostupnou  po`ravu,  nepatři'  iedy  mezi  poiravni`

specialisty a složeni' potravy se méni` béhem  sezón\t.  Nejčastěji  lovi' nad s`o-

iatÝmi  vodními   hladinami,   u   břeho\Jých   porosiů,  v  zemědělslté  krajině  u
rozptýlené zelené,  u  okraje  lesů,  na  pasekách  a  podobné.  Nevyhovuje jim

jednoivámá iednoduchá  kraiina.

Výsledky  výzkumů  leiové  aktivity  netopýrů  v  Mora\Jském  kíasu  z   ro-

ků   1991   až   1994  jsou  shrnuty  v  diseriačni'  práci  Z    Řeháka  (1995).  Z  iěcti

nejzaii'mavéišjch  upozomime  na  následuii'ci'.

Nově byly  na  územi'  Moravského krasu  zjištěny  2  druhy -netopýr siro-

rr`ovÝ  (Nycialus  leisleri ) a ne\opÝr pari<ovÝ  (Pii)is{rellus  na[husii).V  České re`

publice zde byl poprvé nalezen v obdobi` mimo zimni'ho spánku netopýr po-
břežr\í  (Myoiis  dasycnc.me)  Neiopvr pes\ry  (Vespertilio murinus) a neiopýr

východni  /Myoíí.5 b/yth/./ byly  do  těchto  výzkumů  známy pouze ze  zimová-

ni'  v  ieskyni'ch  Moravského  krasu,  jedná  se  tedy  o  prvni`  prokázáni'  výskyiu

těch`o druhů  mimo zimni` obdobi`.  Ne`opýr pesirý  byl  v  územi' prokázán  po

vi.ce  než  100  leiech.  Kromě  detektoringu  byl  temo  druh  prok.ízán  i  odchy-

tem  v  budovách.  Prvni.  nález  b\'l  dne  9.   12.1994  v  budově  Proiektu  ČKD

Blansko  a  druhý  nález  byl  v  rodinné  vilce  v  Adamově  dne  17101999.  Pro

oba  při'pady  ie  společné,  Že  nett.py''ři  l)vli  u\/niiř  k.istltjv\'Jih  oken.  Dalši'  druh

netopýr  severni.  /Epte5/c.us  /7/./5.qo/7// l)yl  ziišlén  pouzc  pomoď  detekloíu.

ODCHyly DO Sm
U  JESKVNNÍCH  VCHODŮ

V  severni' Části  t)\Ílo  ziišiěno   15  druliů,  \Je  siŤedni  části  13  druhů  a  v  iiž-

ni.  Části  jen   11   di.uhů

Sloupskošošůvské jeskyně

Ziišléno  bylol 5  druhů,  (laleko  neihoinéjši' je  neiopýr velký /Myoí/.s my-

o//.s/,  kiery  ivoři`  vice  než  50  '!{,  `Íšech  neiopýrů.  Pouze  netopýr  vo(lni' /My-

o//.s  ď.?ubeníon/./ dosahuie  iešié  \'ice  než   10  ':/(>  společensiva.

Hladomorna

Zjištěno  bylolJ   druhů.   neihojnéjši'  je  netopýr  velký  /Myo//5  niyoí/.5/,

ktery  zde  i`Íoři'  vi'ce  než  jo  `'/,  společenst\Ja  neiopýrů.  Významný  podi`l  má

i  netopÝr Černý /8arbasíe//d b.Tr/)aste//i/5/, kierv t\ioři vice než  20 %.  Nad  10

%  dosahu|`  r`e\opÝr  uša\Ý  (Plecotus  auri(us)  .. r\e\op\ir  `oclni  (Myoiis  dau-

benlon' ).

Kateřinská jeskyně

Zjišténo  l)ylo  13  (lruhů,  neihoinéiši  jsou  2  druhy  -netopýr  velký  /Myo-

t/s m)JoÍÍ.5/ a  netopýr  fasnatý  /M`'o//5  /i.?//ererí./  -kolem  20 "/o   0  néco  men-

Ši'ch  počtů  dosahovaly druhy  netopÝÍ velkouchý /Myoít5 bechsíe/.n/./a  neto-

pýr vodni  /Myot/s ďaubeníoní./. Vysoký podil,  kterv zauji'má ve společenstvu
neiopýr \telkouchý, je unikáini' v rámci  Moravského krasu.  |edná se o daleko

nejvyšši'  ziišiéné  počty  iohoto  druhu  ze  všech  sledovanÝch  lokali`  (celkem

zcle  bylo  odchyceí`o  225  jedinců).  Nad   10  "/o  dosaho`tal  iešié  netopýr  brvi-

\Ý  (Myo[is  em..rsinaius).

Jeskyně  Býčí skála

Ziišiéno  l)ylo   1}  druhů,  d.ileko  nejhojiiéiši'  ie  netop\.'r  \'elký  /Myoi/5

ri)}Joí/.`/,  který  i`'oři'  téniéř  JO  `'/„  společensi\ia.  Dalši'  2  \Jýznamné  druhv  (ko-

lem   15  %)    neiopýr  vodni`  /Myoíí5  daubentoni-/ a  neiopyr  řasnaiý  /Myoí/.5

natiereri).

Ochozská jeskyně

Ziišiěno bylo 9  druhů,  daleko  nejhoinéjši' je vrápenec  malý /Rh/.no/op-

hu5  h/.ppos/deros/,  kierý  zauii'má  téméř  50  %  populace.  Dalši  významné

druhy  ivoři.  každý  kolem  10  'yo.  |sou  io  netopÝr  řasnatÝ  /Myoíí.5  na.teíer//,

ne\opyr velkÝ  (Myoiis  myoiis) a ne\opÝ. vodr`i  (Myoiis daubentoni).

Jeskyně Netopýrka

Ziišiěno bylo  s druhů,  nejpočetnéiši' je neiopýr černý /Barba5/e//a bar-

basíe//us/, kteri se pod`li'  m  celko\'ém  t]oč(u  cca  35 °Á,.  Netop)'Jr velkÝ /My-

oÍ/5  niyo//s/  Wofi  ť_5  '/o  a  nad   10  `)o  closahuie  ješiě  nelopýr  ušatÝ  /P/ecc)/us

aurl'uS).

VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ

NETOPÝRŮ  DETEKTOREM  - TRANSEKTY

Pole

Ziištěn\'   pouze   3   druhy,   nejpočelnějši'  je   nelopýr   reza\'ý  Í~yc/d/us

noc'ula).

Louky

Ziištěno  nejméně  5  druhů.  Neičasiéjši  je  skupina  netopýr  velký /Myo-

íi5  m)ÍoÍ/5J '  netopýr  východni'  /M}'ot/.`  /)/\/íhi)   Deiektoro\rá"m  nelze  iyto

dva  druhy  bezpečné  rozlišit.

Aleje,  liniové porosty

v otevřené krajině

Zjišiěno  neiméně  9  (lruhů.  Neičastč.jši  ie  skupina  netoi)ýr  velký /Myo-

iis  myoiisl,.` i`eiopÝr  \iÝcl`odi`i  (M>ioiis  I)I\iihi). Viz  viiše.

Zastavěná čá5t obcí
s pouličním osvětlením

Ziišiěno  neimené  6  druhů.   Neič.isiěiši   ie   neloi)ýr  večerni'  /fpíes/.cu5

serotinus).

Skalní stěny, ostrožny,

skalnaté žleby

Ziišiěno   i`ejméně   1.}   druhů.   Neihoiněiši  ie  ni`topýr  h\'izdavý  /Pi.p/.si-

rellus  pipistrellus ).

Les

Ziištěno  neiméně  9  druhů.  Neičastějšimi  je  skupina  neiopýr  ušatý

/f'/ecolu5 durííus/,' neiopýr d lo u houchý  /P/eco.u5 aus///.acu5/. Deiekiorov.i-
ni'm  nelze  iyio  d\'a  (lruhy  bezpečné  rozlišit.

Okraj lesa - ekoton

Zjištěno  nejméně  s  druhů   r`'eičcis`ěiši  je  skupin.i  neiopÝr  \Jelký /Mycr

iis  myoiis)/ i`e\opÝr  `iÝchocln.  (M` oiis I}l``ihi) v..7  `iÝše  a ne\opÝr večemi  (EÍ+

IeslcLls  serollnus ).

Břeh potoka nebo říčky

Zjišténo  nejméně  6  druhů.  Dcileko  neihoiiiéiši  ie  netopýr  vodni' /Myo-

iis daubenioni).

Břeh  rybníka

Zjišténo  neiméné  8  druhů   Daleko  neihoinéjši'  ie  netopÝr  vodni' /Myo-

[is daubenioni).

Z  výsledků  je  patrné,  že  aktiviia  neiopýrů  je  veliká.  Tito  drobni  savci

využi`vaji`  schopnosii  léiai  velice  dokonale  a  iaio  možnost  jim  napomáhá

úspěšnému  přeži'váni'.  Vysokou  energeiickou  náročnost  léiáni'  kompenzuji'

ii'm,  že  v  klidové  fázi  upadaji'  do  různé  hlubokých  leiargických  siavů  a  tak

snižuji.  potřebu  množswi`  přiji'mané  poiravy.
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K  RYCHLOSTI  RŮSTU  KRÁPNÍKŮ  V  MORAVSKÉM  KRASU

ABOUT THE  RATE  OF  SINTR
-INCREASE  IN  THE  CAVES  IN  MORAVIAN  KARST

Jan  Himmel

ÚvOD

Oiázka  siáři' a  růstu  sekundárni.ch  rekrysiali-

zovaných  pře\Íážné  kalcitových  vÝplni' krasových

kaveíen  těsně  souvlsi'  s  řešeni'm  podmi'nek  před-

cházeii'ci'ho   primárni'ho   krasového   procesu,   tj.

s  rozpoušiéni'm  vápence  v  průbéhu  zasakováni'

(infiltrace)  deši.ových  srážek.  Auior  iohoto  Člán-

ku  měři' již  vi'ce  než  deset  lei  ienio proces  kraso-

věni  na  automatické registračni' stanici, snad jedi,

né   ve   středni'   Evropé,   instalované   v   Ochozské

jeskyni,  doplňované  podrobnějši'mi  chemickými
analýzami   průtokově   sledovaných    skapových

vod  a  specielni'm  měřeni.m  `vorby  sintrů.  Výsled-

ky  těchto  méřeni',  vziažené k  růstu  sekundárni'ch

krasových  výplni.  na  iivedené  lokali`ě  a  analosic.

ky   v   osiaini'ch   Částech   Moíavského   krasu   isou

podány v  tomto  článku.
Obecně    plati',    že    růst    sintrovÝch    výplni'

všech  iypů  neni`  siálÝ;  je  nepravidelný  iak  v  prú-

béhu   roku,   tak   delši.ho   Časového   obdob.'.    Při

uzavřeni`  přivodni'ho  kanálku  k  mi`siu  vyronu  do

kavemy  se  růsi  daného krápni'kového  ú~aru  mů-

že  zasiavii  zcela  a  dokonce  za  iisrých  podmi'nek

může  doji'i  k  jeho  opétovnému  rozpoušténi`,  jak

se děie v současnosti  na  nékierych ieskynni'ch lo-

kalliách  siiuovaných  pod  polnosimi  v  oblastech

obhospodajovanÝch  strojenými  hnojivy.  Při'khdy

obou  extrémů,  jak  rychlého  růstu  tak  rozpoušté-

ni`  krápni`ků,  lze  nalézt  v  Moravském  krasu.

Údaje,   tÝka/i'ci'  se  rústu   krápni'ků,  uváděné

v  tomto  článku,  pocházeit.  z  mi'sta  sjiuovaného

v  hloubce  64   m   pod   mladým  borovým   lesem

s  30 cm  mocnou vrsivou  pokr\Jvné půdy (rendzi-

ny)  a  představuji'  přirozenÝ   antropogenně  neo-

vlivnéný proces.

TROCHU 0BECNÉ TEORIE

Deši.ová  srážka  se  béhem  cesiy  vzducheni

syii  oxidem  uhličii\`'m  (CO.),  avšak  k  \iýraznému

a  rozhoduii'cimu  syceni  docház` až v půdni'm  po-

kryvu.

Půdni'  pokryv  vápenců  je  zvlášini'  úívar,  kie-

ry  stoji.  na   hranici   živé  a   neživé  přirody  a  obé

složky jsou  zde ve vzájemné interakci. V půdé ia-

ko  otevřeném  ekosysiému  lze  rozliši`  základni'  in-

terakčni'  komponenty  :  hrubé  anorganické  Čásii-

ce,  koloidni.  anorganické  částice,  půdn.'  roztoky,

půdni'  plyny  a  vzduch,  organické  látky  nekoloid-
ni  povahy,  žiji'ci' organizmy  (edaphon) a  bakterie.

Půdni`  pros`ůrky  mohou   být  v  půdé  velice

hoiné  a  roztoky je  vyplňuii'ci'  mohou  tvoři.t  váho-

vě  až   50°/o.   Půdni'  vzduch   se  podsiainé  liši  od

vzduchu  aimost'értckého  iim,  že  obsahuje  néko-

likanásobně  vice  oxidu  uhličitého  a  vétšinou  mé-

né  kysli'ku,  kter\`J  ie  spotřebo\tá\tán  na  mikrobiálni

dekompozice   organickÝch   \tegeiačni'ch    zl)yiků

a  zbyiků  odumřelých  organizmů.

Oxid  uhličrtý v  půdě  má  svůj  původ  v  disimi-

lačni'ch  pochodech  ži\n7ch  organizmů,  vzniká  oxL

daci`  humusu  v  půdě,  hromadéni.m  těžšiho  plynu,

rozkladem  uhličitanů  v  kyselém  prostředi',  eventu-

elně   uvolňováni.m   z  atmos/érickych   srážek.   Nej-

wšši`  koncentrace  rozpuštěného  CO..  v  zasakuii'ci`

síážkové vodé ie   na  počátku  srážkového obdobi..

V tu  dobu je /eii.  rozpoušiéci. Činnost  neivétši' a  ner

vi'ce  se  syti'  rozpušténým  h\Jdrogenuhličitanem  vá-

penatým  do  dosaženi'  siádia  ro\Íno\táh\Í  niezi  roz-

-+
-

•.-š..'š€#
>-

puštěným vápencem a  ro\Íno`tážným CO_,. Zřejmé

ie  to  obzvláště  `Í  obdobi' i.arniho  táni`  snéhu

Produkce   CO    \'   le5nich   půdách   \'   leini`m

obdobi'  Člni'  5  až  13  m`.  ha'     hod   ,  zatimco  u  or-

né   půdy   jen    T    až   3   m`.   ha'        hod'    (RODA,

RA|MAN.   ERDČ)S,   SZABOVÁ   1982).   Množsivi'

CO]  v  půdě  vzrůs`á  se  zvyšováni.m  hodnoty  pH

půdy  a  závisi.  i  na  dalši'ch  Ýzikálních  a  biologic-

kých  faktorech.

Půdni'  pokryv  na  vápenci  má  svou  nezastu-

piielnou  Íunkci  a  v  krasově  hydrograíické  zonál-

nosti  /e iei  možné  o(ldělii  od  iypické  zóny \'ado-

zni',  \Í  ni'ž  panuii'  iiž  jir`é  poměry  z  hlediska  pohy-

bu CO., a označujeme iei iako zónu absorpčni'. je

to   zóna   lvořená   různě   mocným   zvěiralinovÝm

pláštěm   karbonáiů   (terra   rossa,   tería   Íusca  aj.),
vátými  maieriály  (spraše)  a  L`uliurni'  půdou,  zasa-

huji.ci. často hluboko i vi`ce  metrů do karbonáiové

horniny  a  vyplňuji'ci'  různé  prokikliny  v  exokrasu

(Škrapy,    geologické   varhany,    závrty    aj.),    Ze

vzdušné   vlhkosti   v   ni'   při   pravidelném   nočni'm

ochlazeni`  vzniká  voda  /uvenilni'.

Voda, vsakiiji'ci' \Jadozm' zónou,   předsiavuje

slabou  kyselinu  uhličitou,  kierá  na  své  cesté  do

hloubky  horniny  vápenec  rozpoušii',  a  to  iak  da-

leko,   než  se  „nasyti'"  Část  oxidu   uhličitého,   roz-

pušiéného   v   iěchio   infil`rátech,   označovaného

iako  agresivni. CO..  a v roztoku  hydrosenuhhčita-
nů  zůstane jen  CO.,  vázaný  a  rovnovážný.

Při  zaúsiěni'  vodosvodné  cesiy  do  krasové

ka\'emy  dojde  v   odkapá\Íaji'ci`   kapce   k   narušeni'

\Ínitřního  rovnovážného  stavu  roztoků  hydroge-

nuhličitanů   s  CO.,   jehož   par`iálni   tlak  ve  volné

prosioře   proti   ilaku   v   při.\Jodni'ch   kanálci'ch   po-

klesá a  C02  se z roztoku uvolňuje do jeskynního

\'zduchu.   Ztráia  CO.   z  rozioku  vwolává  vysrá-

žen.'   (vykrystalizováni`)    nerozpustného   Caco,

obyčeině ve  formě  kalcitu.  Nastává  růst  různých

sintrových  forem,  které  rozdělujeme  na  dvé  zá-

kladni  skupiny.  stalaktiiické  a  s`alagmiiické          .

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Z OCHOZSKÉ JESKYNĚ

Autor  Článku  před  nékolika  leiy  orieniačně

méřil   i)řirůstL`y  na  sialagmitických  formách   kráp-

ni'ků  v  Hlavnich  dómech  Ochozské  ieskyně,  Mě-

řeni'  se  uskuiečnilo  na  standardnich   podložni'ch

skličkách  pro  mikroskopováni',  položených  `i  mi's-

tech    rozsiřiku    skapové   vody    na   stalagmiiický

krápni'kový  útvar.  Na  skapovém  mi.stě  do  podla-

hového sintrového náteku  pod zasinirovaným ko-

mi'nem  s  vyraznÝm  vě`Ši'm  stalaktitem  pod  ieho

spodni.m okrajem ve vzdálenosti  33  m od ústi' Ha-

dice do Hlavni'ch dómů a v hloubce 58 m pod po

\Írchem   terénu   byl   průměrn).Í  při'růstek  v  iami'm

obdobi'  (21.4.  až  16.6.)  0,03240  grdmů  za  týden,

zat.`mco   v   letnim    obdobi'   (16.6.    až    25.8.)   jen

0,00034  gramů  za  týden,  `edy  100x  méně.

Na jiném  skapovém  mi'sté  na  malém  pahýlu

stalagmitu  v  chodbě  Staré  Ochozské  v  bli'zkos(i

stalagmitického ú`varu  Váza,  asi  20 m  před  Smu-

`ečni vrbou,  byl v jarni`m obdobi` na steině velkém

skli.čku   0,1020   gramů   za   týden,   zaii'mco   v   ná-

sledném   leini'm  obdobi'  jen  0,059  gramů  za   iý-

den,  tedy  1,7  x  méné.
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Na  mi`sié  skapu  popsaném  zde )ako  prvni'

při`pad    při`mého    měřeni`    množs(v.`    nárůstu

krápni.kové   hmoiy   na   podložni'ch   mikrosko-

pických  skli`čkách  bylo  po  3,5  roku  manuálně
měřeno  množstvi'  skapu  a  to  až  14  x  za  měsi'c

(celkem   61    méřeni`)    Skap   se   iu   uskutečňitie

od   ledna   do   Července   s   maximem   v   Únoru

a   kvé[nu,  ve  zbývaji'ci'  Části   roku   ie  zde  skap

nulový.  Za  sledované  obdobi'  osmi  týdnů  od

21.4.  -16.6.  zde  proteklo  33,6°/o  z  celoročné

proteklého  množsivi..  Z  toho`o  poméru  vyplý-
vá,  že  celoročni  přirůstek  na  skličkách  by  byl

0,6792   g.   Při   speciíické   hmoinosti   vápence

(   =   2,8   by  ročni'  objem   přirůstku   Činll   0,0129

cm3   na  ploše   1   cmJ).  K   nárůsiu   1   cm'  by  pak

bylo  zapotřebi'  77,5  roku,   1   mm'  zde  `edy  na-

roste  za  7,7  let.

Popsané  skapové  mi`sio  pod  komi.nem  na

začáiku  Hlavni.ch  dómů  Ochozské  ieskyné,  jak

bylo uvedeno,  iéměř polovinu  roku  nekape.  Pro-

to  lze  shora  uvedený  ročni`  při.růstek  považovai

za   ni'zký.   Podobné   ni'zké   při'růstky   budou   mi't

známé    krápni`kové    útvary    Kužel    a    Smuieční

vrba,  kde  /e  podobně  malé  množstvi'  celoročné

proteklé  skapové  vody.  Naopak  útvar  Odpoči'-
vaii'ci'   beránek   má   přes   občasn\'Í   nulovÝ   skap

5,9  x  větši. celoročni`  sumu  skapu,  lze  tedy  před-

pokládat  též  Úměrně  vyšši'  Íočni.  sintrové  při'růst-

ky.  Zde  by  rychlost  růstu  siniru  mohla  bÝi  mini-

málně  2  -  3  x  vě[ši'  než  u  měřeného  místa  pod

komi'nem

Naopak  /e ve  skapovém  spek(ru  studované

plochy  2  900  m2  Hlavni'ch  dómů  Ochozské jes-
kyně velké  množs`vi' skapových  mi'si,  iejichž  ska-

pová   aktivita   je   podstatně   nižši'  než   nárůstové
sledované  mi'sto  pod  komi'nem,  které  z  tohoto

hlediska  patři'  do  skupiny  skapové  ne/vi`ce  aktiv-

nl'ch  ml's'

Shora uvedené měřeni` dokladuje věiši' ltráp-

ni'kové  při'růstky  v  jami`m  obdobi'  a  nižši' v  leinim.

Lze  `edy jarni`  měsi.ce  v  Ochozské jeskyni  a  zřej-

mě  za  stejných  podmt'nek  i  jinde  v  Moravském

krasu  považovat za hlavni. obdobi' růstu krápni'ků.

Tato  okolnosi  souvisi' s  nejvěiši`m  průchodem  do

kíasu   vsáklé   povrchové  vody   ze   srážek   právé

v  obdobi.  ukončeni.  nulových  teplot  (táni'  sněhu)

a  iarni'ch  dešt.ů  dři'v,  než  se  rozvine  Činnost  vese-

tačni'ho  pokrwu.

Auior  zpracoval  publikovaný  faktografický

materiál  ze  Slovenského  krasu,  hlavné  z  Gom-

basecké   jeskyné   (RODA,    RA|MAN,    ERDÓS,

SZABOVÁ  1982)  a  zjisiil,  že  i  iam  byly  nejvěiši'

při'růsiky   v    roce    na    krápni'kových    roboiech
montovaných  na  stalakiity  v  obdobi'  nejvyšši.ho

s`oku  int.ilirovaných  atmosíérickÝch  srážek,  kte-

ré  iam  však  připadlo  na  mési'ce  květen  až  ři'jen

(časová    píodleva    z    důvodu    větši'    mocnosii

nadložl)

Rychlejši'   náíůsi   sintrových   Íorem   v   zimě

a  zjara v Moravském  krasu  nesouvisi` jen s větši'm

množstvím  skapové  vody  v  tomto  obdobi',  ale

iéž  s  véiši'm  množstvi`m  rozpušiéného  vápence

v obiemové jednotce vody v iu dobu, což opět ie

odvislé  od  nasycenosti  prosakuji`ci.  vody  oxidem

uhličitým,   jehož   hodnoiy   v   důsledku   různých

podmi'nek   značně    koli'saji.,    iak    bylo    popsáno
shora.

Průmérné    koncenirace    vápence    v    mg

Cacot  v  jednom  lítru   skapové  vody  v  )ednoili-

vých  měsi`ci'ch jako  průměrnou  hodnoiu  z  měře-

ni' v letech  1987 až  1998  podává  tabulka  č.1.

Tab.1.  The  averase  concen[ra[ion  oÍ limestone

in the drop waier m8.1'   Caco, in the mon[hs oÍ

average year írom  ihe years  1987  -1998

1                       11                    11'                    lv                    V                   V'             Vll

491         476       471         470        456       405     416

Vlll              lx               X                XI               Xll               prům-401     '396'391408        425            434

Z  iabulky č.  1  je zře/mé, že v dlouhodobém

průméru   vykazuii'   nejvéiši'  obsah   rozpušiéného

vápence   skapové   vody   z   měsice   ledna,   a   to

o  13°/o vi`ce než čini` ročni' průmér a o plných 2 5°/o

vi'ce  než  skapové  vody  v  měsi'ci  záři`.  Z  tabulky

Č.  2 ie pak zřejmé,  že v zimn.'m a zejména jarni.m

obdobi.  (březen,  duben)  se  scházeii' vysoké  kon-

cenirace  rozpušiéného  vápence  s  Í`ejvyšši.  hod-

notou  skapu v roce.  Hodnoiy  mési'čni'ho průměr-

ného    podzemni.ho    odioku    z    let    1987-1990

a  1992-1998,  pro/evuji`ci'ho  se  v  Ochozské jesky-

ni  jako  skapy,  procházeii'ci.  skapoměrnou  stanici.

E  (hloubka  64  m  pod  povrchem),  vziažené  na

odiok  infiliruji`ci'ch  srážek  z  1   mJ  krasového  povr-

chu  nad jeskyni',  podává  tabulka Č.  2  (1.  mJ  .  mé-

s''c').

Tab. 2. Size oÍ (he drop waier runing through ihe

registration s(ation in ihe ochozská cave - Mora-

vian Karsl in ihe monih5 oÍ average year Írom ihe

years  1987 -  1990 and  1992 -  1998 in ``iay oÍ ihe
iníiliraiion         Írom         the         karsi         suríace

(1.  m.`  .  month' )

1 '' 111 lv V VI           VII

7,08 5,71 '2,51 10,85 6,0 3,59     3,11

12,9 10,4 212:8 19,8 10,9 6,5       5,7

VIll lx X X' XII p'ům
0,66 1,05 0,46 1,13 2,7 4,57

1,2 1,9 0,8 2,1 4,9 100O/o

V  měsi'ci  březnu  proieče  přes  kapaii`ci`  kráp-

ni'ky v  Hlavni'ch  dómech  ochozské jeskyně,  kde

/e  méřeni'  prováděno,  o  174%  vi`ce  vsáklých  srá-
žek než Čir`i' ročm' průměr. V  tu  dobu  nejvi'ce  při-

bývá  sintrové  hmoty,  což  se  projevuje  i  zarústá-

ni'm  vodoměrné  sklopky,  kierou  je  třeba  v  tuio

dobu  častě/i  čisti`.

V  skapově  nejsušši'm  měsi`ci  ři'jnu  pak  prote-

če  pouze  10°/o;  v  tu  dobu  krápni.ky  prakticky  ne-

ros`ou  -některá  mi'sta  skuiečně  v  létě  vůbec  ne-

kapou   (např.   sinirová   kupa   odpoči.vaji'ci`   berá-

nek,  Sněžka  a  dalši').  Závisi'  na  charakteru  vodo-

svodných  cest.

Ne/větši.   skap   z/ara   však   nesouvisi'  s   něialt

velikými  srážkam v  tu  dobu.

Vztah    mezi    skapem   infiltíá(ů   z   krápni'ků

v  Ochozské  ieskyni  a  srážkovou  Činnosti'  na  po,

vrchu krasu, měřenou v oblasti  Hosiěnic ve vzdá-

lenosti  850  m  od jeskyné doplňuje  iab.  č.  3,  kde

je  uvedený  mési.Čni  podi'l  srážek  na  celoročni`  su.
mé srážek  v  procentech.

Tab.  3.   Pari  oÍ the precipiiaiions  in  (he diííereni

monihs  in  [he  sum  ioial  oÍ precipitaiions  in  ihe

year (%)

87 88 89 90 91 9293

1         15,1 8,4 3,2 3,2 12,9 '2,4      7,6

Ž_ '  9 ' 8
__617      -

47Á 679
_6_3_5_.

Š80     462

3108 5191 15 18 71           451

4     11,8 9,6 3,2 2,7 12,2       9,7

94 95 96 97 98 prům
ť lo,o 6,8 1I,S 13,2 13,6 9,8

2457 533 578 690 507 596

357 41 65 79 45 55

412 7,7 11,2 11,4 8,9 9,3

Vi'celetá  křivka  srážkové  intenzity  v  /ednot-

livých   měsici.ch   rokii   vrcholi',   iak   ukazuje   tab.

č.   3,  v  měsi'ci  červnu,   zaii`mco  skapy  v  ieskyni

jsou  neivětši'  v  měsi'ci  březnu  při  podprůměrné
srážkové dotaci  do  terénu.

jak   vyplývá   z   výše   uvedeného,   neni.   růst

kráprH'ků   v   Moravském   krasu   v  průběhu   roku

stejný, ale  má výrazné obdob.' jarni'ho  růstu  a  ná-

sledné   letně-podzimni`  stagnace    Růst   krápni'ků

se  však  měni.  i  v  průběhu  lei   Z  vi`cele(ého  měře-

ni'  skapů  a  jejich  chemizmu  v  Ochozské /eskyni

automaiickou  méřici' stanici' iaké vyplývá,  že růsi

sin`rovÝch  výplni' jeskyné  se  měni. z  roku  na  Íok,

a  to  hlavně  v  závislosti  na  množstvi'  proteklých

skapových  vod.  Či'm  proteče  větši`  množstvi'  roz-

puŠ`ěného  vápence  (poči'iáno  z  prů[oku  -skapu
a  celkové  tvrdos`i  vody,  sni`žené  o  ivrdost  vody

dešt.ové),  tim  vétši'  množstvi'  rekrystalizovaného

uhličiianu  vápenatého  na  sin`rových  výzdobách

přibude,   podobné  jako  v  průběhu   ročni`  křivky
nárůstu  krápni'kové  hmoty.  Variabilitu  v  odnosu

Caco,  z  vadozni`  zóny  v  m'  .  kmJ  .  rok'  v  roz-

mezi'  lei  1987  -1998  podává  iab.  č.  4.

Tab.  4.  Variabjliiy  oÍ  Caco,  removal  ra[e  (mJ  .

km:  .  a'   ) in years  1987 -1998

I                       1'                    111                    lv                    V                  V'             Vll

3,2            J,3           5,1             6,3              12           14,7      11,7

vll'              lx               X                XI               Xll                    1

11,2          U,7          7,1             5,6            7,1                 100

1  -Caco`

2  -precipitaiions  (mm     a')

3  -drop  waier  oÍ  locality  E(l  .  ni'')

4  -°/o  infiltrates  ťrom  precipita(ions

Nejvt.ce   bylo   odneseno   rozpuštěného   vá-

pence  a  tedy  i  analogicky  nejvi'ce  muselo  přibýt
na  krápni'ci'ch  při`růstkového  siniru  v  Íoce  s  ner

větší sumou  srážek ( 1987),  nejméně v roce s ni'z-

kou  sumou  srážek  (1989)  a  v  roce  následujici'm

již  při  vyšši`ch  srážkách  ( 1990).  V  rozmezi'  sledo-

vaných  dvanácti  lei činil  obiem  ročni'ho  odnese-

ného  vápence  vodou  v  maximu  téměř  pěiináso-

bel(  hodnov  než  v  roce  s  neinižši'm  odnosem

a  podobná  závislost  byla jistě analogicky  i v  roč-

ni'ch  rozdi'lech  v  růstu  krápni'ků.

Teoreticky   v   jisiém   vertikálni'm   úseku   má

vliv  na  velikost  růstu  krápni'ků  i  vertikálni'  pozice

mi.sta  vůči  povrchu,  protože  déllta  iníiliračni'  drá-

hy a v důsledku  toho doba  komakiu vsakuii'ci' vo-
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dy  s  vápencovou  homjnou  je  pro  syceni'  vody

rozpuštěnými  hydrogenuhličitany důležitá:  s Íos-

touci'  hloubkou  přibývá  v  lineárni.  závislostí  (v  pl-

ném  rozsahu  hloubek  v  Ochozské  jeskyni  vůčj

povrchu)   množstvi'  rozpuštěného  vápence.   Zá-
vislost   rozpušténého   Caco,   a   anorsanických

rozpuštěnÝch  láiek  na  hloubce  skapové  lokality

ve  vápenci   v oblasii  Ochozské jeskyně -Morav-

ský  kras  podává  iab.  č.  5.

Tab. 5. The dependence oÍ dissolved Caco, and
anorsanic  maiters on  the  depth oÍ drop locality
in ihe limestones in area oÍ the Ochozská cave -

Moravian  Karsi

depih(m)              0,4       35        58        60      62      64      64

Caco\            -.86      290.38J   L389-378   4í3   J53

mg ' ' )

anorg. maiie.s    34     2iíž`.`3-Š7i5T2--3-7T ai5  409

(mg.l   )

Rozpoušiéci`  činnost  vsakuji'ci'ch  vod  byla  sle-

dována  dvěma  způsoby: )ako  rozpuštěný  CacQ  ,

wpoči`taný z hodnoi celkové tvrdosti, sni'žené o ceL
kovou  tvrdost dešt.ové vody, jednak jako zby`ek po

filtrovaném  odparku  po žit`áni', sni'žený o Íozpušié-

né anorganické látky ve vodé srážkové. Obě meto-

dy  dáva/i'  téměř  shodné  vysledky   Čim  hlouběji  se

bude  skapové  mi`sto  nacházet,  ti'm  má  v  důsledku

vétši.  koncenirace  rozpušiěného  vápence  ve  vodě

větši'  předpoklady  pro  rychle/Ši'  růst  krápniků.

S.udované     a      v

tomto  článku  popisova-

né  faktory  růstu  kíápni.-

ků  na   při'kladu  ochoz-

ské ieskyně  reprezentu-

ji'   poméry   pod   kraso-
\/ým    povrchem   člově-

kem  negativné  neovliv-

ňovaném;  celá  jeskyné

se nacházi' pod zalesně-

ným  terénem.  |iné je  io

ovšem     na     lokalitách,

nacházeii'ci'ch    se    pod

polnostmi,   obhospoda-
řo`ianými    průmyslový-

mi   hnojivy,    kde   Často

docházi'   ke   krápni.kové

korozi   agresi\Íni'mi   ska-

povými  vodami  a  k  roz.

poiištěni'  krápniků

zÁVĚR

Př.'mÝm    méřenim

z)istil  autor  při'růstko\Íou

rychlost  jedné  stalagmi-

iické    sintrové    kiipy    v

Ochozské   jeskyni,   kde

i  mm' naíůsiá za  7,7 let.

Ve   skapovém    spektru

jeskyně     /e     to     mi'sto
s    nadprůmérn}'tm    ska-

pem.   Na  mi'stech   s  vyš-

Ši'm  skapem  bude  rych-

losi  růsiu  véiši',  a\Jšak  na

vétšiné   skapovych   mi'st,

které  maji'   menšt'  skap,   bude   rychlosi   podstatně

nižši, úmérně  množsrvi` proieklé skapové vody.

Z       dlouhodobě       sledovaných       skapů
v ochozské jeskyni, /ejich chemizmu a vztahu  ke

srážkám,  dokumeniovaných  tabulkami   1  -  5,  vy-

plývá:

neivě(ši nasycení skapové vody rozpuš[énÝm  vá-

pencem    ie  v  měsících  leden  -  duben,  neinižši
v září a říinu (iab.  1 ); nejvétši průchod skapovÝch

vod je v měsícich březen - duben, kdy je nejvěiší

přírůstek   krápniků,   neimenší  je  v   řijnu   (iab.   2);
největši  množsiví  srážek  ie  v  Červnu,   neimenší

v  lednu  ((ab.  3);  variabiliia v odnosu  vápence  (tj

koncen(race rozpušténého vápence kráte skapo-
vý prů[ok)  mezi iedno(livymi roky je značná, rov-

néž  procenio  infiil(ruiicich  srážek  značně  kolísá

(tab. 4);  množsiví rozpušiěného vápence  se  zvy-
šuie  s  hloubkou  (tab.  5).  Všechny  uvedené  vzta-

hy  zásadnim  zpúsobem  ovlivňují  rychlost  růsiu

krápníkovych   útvarů   iak   v   průběhu   roku,   tak
v iednoilwÝch  letech.

Li[eratura

HIMMEL  |.  (1999)  :  Vartabiliia  in`ensity  krasověni'

vápencú   v   zóně  vertikálni'  cirkulace  v   podmin-

kách   Moravského  krasu.  Geolog.  vÝzkum   Mor

a  Slez,  v  roce  1998,  v  iisltu.

HIMMEL  j    (1999)   :  Srovnáni.  krasově  korosiv-

niho  procesu  v  jižni'  části  Moíavského  krasu  s

iinými    lokalitami     Sboínr'k    11.    národ.    speleol.

kongresu,  v  tisltu.

HIMMEL  |.  ( 1999)  :  Vliv  srážek  na  skapové  vody

v   Moravském   krasu,   Sborni`k   11    národ.   speleol.

kongresu,  v  tisku.

RODA  Š.,  RA|MAN  L.,  ERDÓS  M ,  SZABOVÁ T.

( 1982)  :  Vznik  a  vývo/  sinirových  foriem  \J  piaiich

jaskyniach  Slovenského  krasu.  230  s.

Résumé
lt   is  described  the   removal   oÍ  limestone

(hrough  a  way  oÍ  ini~iltrated  precipitaiions  inio

the vadose zone. This studies have been perior-
med by means oÍ the au[omatic regisiraiion  sta-

tion  with  a  compu(er  in  Ochozská  cave  in  Mo-
ravian    Karst   during   the   years    1987   -    1998.

Throush  a  way  oÍ special  measuremenis  oÍ  the

sinier -  increase  on  the  slide  2,5x7,5  cm  set  up

the stalagmi( wiih averaBe raie oÍ the drop, was
Íound  lhe increase  1  mm3  durin8  7,7 years.

The  mosi  eífeciive  increase  was  Íound  in

[he  sprins in  consequence  oÍ maximum  oÍ iníilt-

ra(es and maximum oÍ dessolved limes(one (oo.

It  is  a  considerable  variability  oÍ  (he  ra[e  oÍ  re-

moval  oÍ dessolved limesione among twelve oÍ
invesiiga(ed years. The results have been  recapi-

iula[ed  in  [ableis   1  -5.

for  extrem caving ac-
tivity

BLACK
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NÁLEZ  STŘEDOVĚKÉ  VÁPENICKÉ  PECE  U  MOKRÉ

V JIŽNÍ  ČÁSTI  MORAVSKÉHO  KRASU
Petr Kos,  ÚAPP Brno

ÚvOD

Záchranný   archeologický   výzkum   v   dobývaci.m    prostoru

mokrského  lomu  probi'há  již  od  roku  1994.  Za  pět  let  se  zde  po-

dařilo odkrÝt  a  zdokumentovat  mnoho  dokladů  o  pobytu  Člověka

od  pravěku  až  do  současnosti  (Škrdla  1998,  Kos  1998a).  Výzkumy

byly  zati.m  si(uovány  do  oblasti,  která  je  nejbli`že  krasovému  údoli`

/ež ie  protékáno  potokem  Říčkou.

POPIS  ZKOUMANÉ  SITUACE

V  severni.  čás`i  zkoumaného  areálu   byla  odkryta  v  několika

sondách  velká  vápenická  pec  s  pě(i  topnýmí  zaklenutÝmi  kanály.

Výrobni`  objekt  se  skládal  z  vlastni'  pece  o  rozměrech  9  x  3,5  m,

hloubce  kolem  1,3  m  a  podklenutou  zdi. odděleného předpecni.ho

prostoru, obdobného obdélníkového tvaru a hloubce, iak tomu by-
lo  v případě  pecni.ho  prostoru.

Pecni.  prostor  měl  tedy  kapacitu  kolem  41   m3,  což  prakticky

odpovi`dá množstvi' naváženého surového vápence s palivem pod

rošty.  Na  zdejši.  venkovské  poměry je  velikost  tohoto  zařízeni'  ne-

obvyklá  a  naprosto  překvapuji.ci`.

V  případě  mokrské  vápenky  překvapuje  způsob  jakým  byl

vlastni`  objekt  zkonstruován.  Celá  vápenická  pec  byla  prostě  vy-

hloubena v  hlinité výplni  poměrně rozsáhlé terénní deprese ve vá-

penci`ch  (závrt  č.  Xxll,  in  Kos  1999a).

V  prvni`  fázi  byl  vyhlouben  prostor  pece  a  předpecí,  což  byly

dvě o něco málo ve velikosti  rozdi`lené obdélné jámy. Poté byl zby-

lý,  asi  1   m  široký  pás  nedotčeného  terénu  mezi  jámami  proražen

krátkÝmi  tunelovitÝmi  otvory  se  stropem  ve  tvaru  valené  klenby.

Vykopaný  materiál  byl  valovitě  navršen  kolem  sv.  okraje  pecni.  já-

my,  aby  bylo  vytvořeno závětři. pro  lepši' tah  pece.

Toto  ie  tedy  základni`  stavba  vÝrobni'ho  vápenického  zaři'zeni'

nalezeného  v  dobývaci'm  prostoru  západního  lomu  u  Mokré.  Exi-

Obr.2  -  Mokrá-lom  VII.  Půdorysná  siiuace  archeologicky  odkry[ých  ploch  (S4  -  vápenická

pec ze  16. století, S5 a S6 -sondy v pecním prostoru vápenky, S7 a S8  -sondy v ob-
služném  pros[oru  vápenky z  15.  sioleti).

stenci   tak  velkého   zařízeni`   pro   po`řebu

na venkově lze zcela vyloučit, spi.še se lze

přiklonit  k  využiti'  pro  vÝstavbu  ve  městě,
nebo    při    stavbě    menši`ho    šlechtického

sl'dla.

DAT^CE  VÁPENICKÉ  PECE

Prvo`ni`       domněnkou,       než       byl

ukončen  záchranný  výzkum  a  upřesněna

datace,   byla  úvaha  o  využiti`  vápenice  v

1.  pol.17.  stol.,  kdy  došlo  k  obléháni.  měs-

ta  Brna Švédskými voisky.  Poničené město

vyžadovalo   velké    množstvi'   stavebni'ho

materiálu   z   nejbližši'ho   okoli.   na   opravu

poničených  budov  (Vaňáček  1970).  Mok-
rá,  která  náležela  panstvi'  Sv.  Petra v  Brně,

se   nacházela,  iakož(o  ieho   neisevernějši'

obec a zároveň jako jediná, na územi' s vý-

skytem  kvalitni'ho  vápence.  Několik zlom-

ků  nádob,  které  byly  nalezeny  v  obsluž-

ném  prostoru  pece však  poukazuji'  na  při`-

slušnost  do  obdobi'  konce  15.  stoleti`.

Pozdně  středověká  vápenice  naleze-

ná  ve  Spálené  seči  u  Mokré  neměla  zřej-

mě  dlouhého  trváni..  Neispiše  splnila  svou

úlohu  a  zanikla. Toto  tvrzení si  neodporu-

je ani  se  skutečnosti',  že  pec  nebyla  zpev-
něna   kamennou   zdi',   která   by  ji`  zaručila

delši'  trvanlivost.  Kamenem  zděné  \'ápen-

ky  náležeji'ci. do  středověkého stoleti',  byly

v minulos`i zkoumány v Moravském krasu

v okoli` Brna-Obřan  (Merta  1977) a u obce

Holšteina  (Merta  1996).

Do   budoucna   nelze   zcela   vyloučit

podobné  nálezy  v   bli`zkém   okoli'  Mokré
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i  v  bli'zkosti sousedni.ch obci` (Horákov,  Hostěnice, Ochoz).  Během

nékolika  povrchových  terénni'ch  průzkumů,  uskutečněných  v  po-

sledni`ch  leiech,  byly  zjištěny  podobné  terénni'  při'znaky,  /ež  se  vy-

mykaji`  zdeiši'm   standardni'm   poměrům.  Jedná   se  o   trat.  nad  Stu-

dénčným  žlebem,  která  leži` mezi  středni'm  a  západni'm  lomem  lo-

žiska  Mokrá  a  dále  o  trat. V  Šedém  žlábku,  jež  se  nacházi.  poblíž

irati    U   dlouhé   vápenice,   nedaleko   Hosiénického   propadáni.   111

(Himmel   1998).

1999),  datovaná  keramjkou  do   16.  stoleti..  Tato  pícka,  kterých  se

zde  v  bli`zkém  okoli'  nacházi'  obrovské  množstvi',  je  zřejmě  dokla-

dem   mi'stni'   výroby   vápna,   které   zde   pálilj   mi'stni`   selšti'   vápenici

v  rámci  doplňku  obživy.

Ze  stratigrat'ického  pozorováni.  vyplynulo,  že  malá  vápenjce

byla  již  někdy  v  16   sioleti. vykopána  ve  strarši'm  odvalu,  který  vzni-

kl  nahromaděni'm  odpadu  během  výpalu  vápna  ve  středověké  já-

mové vápence.

Obr.1   -  Mokrá-lom  Vll.  Základni  rysy středověkého vápenického areálu.

VÝZKUM  l(OMUNIKACE

A  DALŠÍCH  OBJEKTŮ

Do  širši'ho  okoli'  středověké  pece  náleži'  také  lesni. vozová  ces-

ta.  V  roce  1997  byla  část  této  komunikace  plošně  prozkoumána

archeology z ÚAPP  Brno (Kos  1998,1999).  Důkazem o Častém vy-

uži`vání cesty byly hluboké rýhy,  které bylo  možné  interpretovat ja-

ko  rÝhy,  jež  byly vytlačeny  koly  vozů.  Z  vÝzkumu  v prostoru  cesty

pocházi.  také   nálezy   kovovÝch   předmětů.   Jednalo   se   předevši`m
o  železné  podkovy,  zákolni.k  a  poškozenou  přezku  ke  koňskému

postrojí.

V  mi'stě,  kde  se  komunikace  neivi'ce  přibližovala  ke  středově-

ké vápenjcké peci, byla zachycena malá odbočka. Ta se v podobě

mělkého  terénni.ho  zářezu  napojovala  do  mi`st,  kde  byla  menšt.mi

sondami  zaznamenána  rozsáhlá  skládka  nasbi`raného a  nalámané-

ho  vápence.  Pobli'ž  velké jámy  s  kumulacemi  tohoto  maieriálu  by-

la   v   roce   1998   odkryta   malá   polni'  vápenická   pec   (Kos   1998a,

zÁVĚR

Vápenická  pec  zjištěná  na  Spálené  seči  u  Mokré  představuie

doposud  iedno  z  největši'ch  vápenických  zaři'zeni'  z  obdobi.  stře-

dověku,  které  kdy bylo v oblastí  Moravského  krasu  prozkoumáno.

Zkoumaný  objekt  souvisel  s  neivětši'  pravděpodobnosti`  s  výstav-

bou  Brna  někdy  na  konci  15.  stoleti',  kdy  zde  vrcholi' výstavba  po-

zdně  gotických  staveb  -   zejména  ci`rkevních.  Zmi`něný  nález  je-

nom  potvrzuje důležitou  roli,  tak malé obce i.ako  byla  Mokrá v ob-

dobi' pozdni`ho  středověku.  Právě toto obdobi` se zřejmě historicky

zapsalo poprvé do dějin vápenictvi. na jv. okraji  Moravského  krasu.

Litera(ura:

HIMMEL,  |.1998:  K  poznáni` jižni' odtokové větve vod  Hostěnické-

ho      potoka      od      ponorů,      Speleofórum      98',      roč.      Xvll,

6-9.
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K  PROBLEMATICE  OCHRANY  KRASOVÝCH  OBLASTÍ

8.   Liška

Krasové   oblasti   maji.   mimořádný

vÝznam   pro   zemi,   či   státni.   útvar   na

jehož     územi'    se     nacházeji`,     a     to
z    mnoha    důvodů.     Povšimneme    si

předevši'm   jednoho,   velice   důležité-
ho  a  záji'mavého  aspektu,  a  sice  vzta-

hu    mezi    dějinami    daného    regionu

a    zde    se    nacházeji`ci`mi    krasovými

podzemni`mi   prostorami     Tyto   v   mi-
nulosti    poskytovaly    -    a    v    při'padě

nouze    neustále    poskytuji.   -    hojnost

mi.st  vhodných  pro  dlouhodobÝ,  krát-

kodobý  Či  pouze  okamžitý  Úkryt  pro

zvěř,  ale  předevši'm  také  pro  Člověka.

Právě    toto   je   jeden   z   důvodů,

proč   se   mnohé   ieskyně   staly   přímo
rájem   archeologů,   ale   také   amater-

ských    hledačů     pokladů     minulosti.

Také  krasové  oblasti  v  České  republi-

ce  nejsou  vyjímkou.  Připomeňme  jen

unikátni'  paleoantropologické   nálezy

v   Koněpruských  jeskyni.ch,   z  dob   asi

před   80000   lety,   nálezy   v   jeskyni.ch
Moravského  krasu  (Kůlna,  Býči'  skála,

jeskyně  Výpustek  aj.)
Nesmi'me  však  zapomenout  také

na  obdobi`   druhé   světové  války,   kdy

i  „moderni"  společnost  hledala  v  do-

bě    nutnost.i   vhodné   využjti`   jeskyni'.

Jsou   ti'm   předevši`m   mi'něny   tzv.   pod-

zemni`  továrny,  či  sklaďště  materiálu.

|e    velmi    důležité,    aby    si    veřej-

nost   u\Íědomovala   unikátnost   kraso-

vých            území

i    z    tohoto    hle-

diska           a      ne-

jen     ve     smyslu
ochrany        cer`-

ných           při.rod-

ni`ch          výtvorů

a   krasových   je-

vů.    Mnoho   pa-

mátek    minulos-

ti   by'o   j,ž   nale-

zeno,   ale   nikdy

nelze     ři`ci,     kdy

a   kde   speleolo-

gové    a    násled-
ně    archeologo-

vé      narazi'      na

dalši`     nečekané

nálezy.

Toto  si  musí

také    uvědomit

zde    pracujíci'    zaměstnanci    staveb-

ni.ch   firem,   podniků   povodí  aj.   a  při-

stupovat  ke  stavebni.  činnosti,  přede-

vši'm   pak   k  výkopovým   pracem    s  re-

spektem   k   při.padným   nálezům.   Sa-

mozřejmosti`  je   při.padné  -i   zdánlivě

nedůležité  -nálezy  oznámit  a  přede-

vši'm    pak    zanechat   dalši'ch    prací   na

dobu  nezbytně  nutnou  (do  při'chodu

odborni`ků  a  prohli`dky  dané  lokality).

Na    neznámé    jeskynni.    prostory,

Či  archeologické  nálezy je  možno  na-

razit   také   při   odstraňováni'   vývratů,

při'padně  těžbě  v  zalesněných  oblas-
tech   a   v  okolí  toků,   kde   může   doji't

k    otevřeni'    zaneseného    propadáni'

(zde   jsou    mi`něny    předevši'm    práce

při  Úpravě  břehových  porostů  a  vlast-
ni`ho    břehu    koryta).    1    zde   je    nutné

včas   ohlásit   nález   a   předevši.m    pak

neprovádět      laické      průzkumy     na

„vlast,l,'   pěst".
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sku,   Praha   1981

ŠLEZINGR    M.:    Vegetačni'    doprovod

vodních  `oků  a  nádrži',  Brno   1996

ŠLEZINGR   M.:   Monitoring   jakosti   vo-

dy,   ln:   Návrh   metodiky  pro  sestavová-

ní  matematických  modelů  kvality  vody

v  síti  vodni'ch  toků,  s`r.  93,   Brno   1999,

ZA|l'ČEK    P.:     Historie    Sloupsko-šošův-

ských   jeskyni.,   Estavela,   r.l,   Č.3
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VminulémčlslesenámmeziřádkyčlánkuÚvoddotvorbydisitálnlchmapkrasovýchjevůvloudiltiskařskýšotekazpůsobilvÝpadek
rovnic navaLzujících na text Trmto se autorovi článku RNDr. 1. Balákwi omlouváme a chybu naprawjeme.

x  =  l. . cos a . s]n o =  15.10. coa(-8). sin lo. -14,S7

y=L.coscL.cosO]15.10.cos(-8).co§103-..36

z =  L . sm a = 15.10. sin(-8) = -2.lo

Jb( -.` -X p  -140.20-134,44 i 5,76

A}'=Y-\.p=-109.54-(-1]..18)=..64

Jz-Z-Zp--U.57-(-)0,62)-4.95

D =  L. cos a  =  14,95

Výpočet vyrovnání chyb ve vloženém pohgonu (viz obíá-
zek 6, 7 a tabulka 3)

Výpočet  probi'há  ve vloženém  polygonu  s  počátečni.m  bo-

dem  X  = 0,0 m Y„ = 0,0  m,  Z„ = 0,0 m a koncovým bodem

X, `  =  140,20  m,  Y„  =  -109,54  m,  Zh  =  -15,57  m.  Na  při`kladu

je  uvedeno vyrovnáni`  mezi  body 0 -1.

= D =  D,  + D2  +... + Dn_,  =  L,  . O`)S a,  + L2  .COS a2  +  .  + Ln_,  .CoS an_,  = 231.69

x'=x-L±.D.ia.57-H.i..95-i4.94
= D                              231,69

}.'-`.-%.D=(-H6)-j%.14.9S--3.12

0,.a"g:.-g=I,o-
D, - \,(x.)2  + (y,)2.J|i4.94)2+(-3,i2)2-`lE5i5i4=is.Z6

z,-D'.tga-15,26.`g(-8)--2.la

4TZ-Z[p--13ú7-(-10.46)3-3.ii

= D'  =  2_13.,2

z'=z,-š.D'=(-2W)-#.l*6-2W

a'=aTcÚ:=mg#--9J94

L, , i - 15.26

c" a'  -co6(-9.19a)
=  15.46

Výpočet vyrovnání chyb v uzavřeném  poly-

gonu (viz obrázky 4, 5 a tabulka 2)

Výpočet   probi'há   v   uzavřeném   polygonu   s

počátečni'm bodem X, = 0,0 m Yn = 0,0 m, Z„
= 0,0 m a koncovým bodem X. = X, = 0,00 m,

Y„  = X, =  0,00  m,  Z. =  Xu  = 0,00.  Na  při.kladu

je  uvedeno vyrovnáni' mezi  body 0 -i.

x=L.cosa.sino=19.90.cos(-12).sin93=19.44

}=L.c«a.cosO=19.90.oos(-12).cos9J=-|02

z =  L. sin a =  19.90. sin(-12) = -4.14

Jh - X -X p  -1.79 -0,00 .1.79

Jly  =  `. -` p  =  2.Z7 -0.00 -2,27

ů - Z - Z p  i -2,96 -0 - -3,96

D =  L . cos a  -  19.47

: D =  D,  + D2  +.„ + Dn_,  =  L,  . COS a,  + L2  . COS a2  +„. + Ln_,  .CoS an_]  = 179,64

`'B`--.D=ig.44-J:Z2-."7",25JD[

= D                           '79.64

v'ey-g.DE(-l.02)-=.19ťw.-lů

o'-ffas:-Uag=.%.774

D'uJF)Ťffl-Vi=5i2+(_i.35Z •  V372.17  -19,29

z`-D'.tga-19#Ig(-12)--4m

JE,  . Z-Z]p  = -2,76

= 1)'  =  179.,9

z,.z,-g.D,=,-4J)-#.,9,"=--

",=-g:--g#-"
'9.29

cos cL.   -  CoS(-1 |144)
L, - 1 = -19,66
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HYDROLOGIE  NEJVĚTŠÍHO  OBČASNÉHO
PODZEMNÍHO  JEZERA V  POVODÍ  ŘÍČKY

Jan  Himmel

Nej\Íětší   známou    podzemni'   akumulaci'   stojaté   vody

v  krasových  strukturách  povodi`  Říčky  je  občasně  se  vytvá-

řející jezero  v  Blátivém  dómu  Malčiny jeskyně.  Na  /eho  jis-

tou  výjimečnost,  souvisejíci` s  proměnlivými  průtočnými  po-

měry v trativodu  či  preferovaných vodni'ch  cestách,  upozor-

nil  autor  tohoto  článku  již  dříve  (HIMMEL  1999  v  tisku).

BOČEK  (1928),   PRIX  (1947)  a  jiní  starši`  autoři  se  prvně

zmiňovali  o  /ezeře  na  dně  Malčiny  jeskyně.  Druhý  jmeno-

vaný  píše  :  „Prvni' dóm je  poset  balvany,   druhý  leží iiž  pod

údolni' rovinou  směrem  k Ochozskému  žli'bku  a jeho  bahni-

té   dno   pokrývá   za   inundace   nádržové   iezi.rko,   protože

v  bli`zkosti  se  propadá  částečně  HádeckÝ  potok."  Dno  Bláti-

vého dómu  bylo tedy tehdy zaplavováno a vytvářelo se zde

jezero.
Na   mapě   lng.   Feitla   z   r.   1929,   provedené   v   měři'tku

1 :200,  je  od  SV  konce  Blátivého  dómu,  označeného  jako

„Wasserschlinger``  od  puklinou  predisponovaného  výběžku

dómu s pokleslým dnem  napři`Č dómem  k jeho |Z konci pod

vyústěni'm výše leži'ci' Hlavni' chodby vyznačeno o  1  m  hlub-

ší  než  ploché  dno  dómu  esovitě  prohnuté  korýtko,   které

prozrazuje  erozni'  zářez  občas  proudi`ci`  vody.  To  znamená,
že  v  jiných  obdobi'ch  bylo  dno  Blátivého  dómu  protékáno

od  SV  k |Z  aktivním  potůčkem.

Blátivý dóm je dnes  propojen   s  KamenitÝm  dómem,  le-

ži'ci'm  pod  vchodem  do  jeskyně  (viz  řez  A  -A ').  Kamenitý

dóm   vznikl   odlamováním   skalni`ch   vrstev   vápenců,   které

jsou  zde  ukloněny pod  úhlem  49 -52a  a  zapadaji' k  SV.  Nej-
vyšši.  mi`sto  Kamenitého  dómu  leži'  13,3  m  nad  svým  balva-

nitým  dnem  a  strop  i  dno  prudce  klesají k  dómu  Blátivému.

Zati'm  co  dno  v  Blátivém  dómu   dále  klesá,  ieho  strop  zde

na  rozdi`l  od   Kamenitého  dómu  vytváři'  pevnou  vi'ce  hori-

zontální klenbu.  Spodni' část vnitřni`ho osypového kužele od

vchodu   pod   Kamenitým  dómem   klesá  vi`ce   méně  rovno-

měmě až do  míst, kde přecházi' v dóm  Balvanitý, v němž se

strmost   poklesu   zvyšuje,  jen   při   SV   stěně  poklesá   rovno-

měrně.
Ve  výšce  4  m  nad  plochým  dnem  Blátivého  dómu  (318

m   n.m.)  ústi`  sem  od  |   Hlavní  chodba  (322   m   n.m.),  která

představuje  zbytek  říčni'ho  kanálu.  Ústí chodby je  náhle  na
obvodu  Blátivého dómu  ukončeno kolmým  stupněm,  svěd-

či'ci'm  o  proři.cení dna dómu.  Na  SV konci  dómu je  na  pukli-

ně  rozši`řený výběžek  dómu  s  mi`stem  komunikujícím  s  ni'že

leži'ci'm  aktivni`m  trativodem.  Západně  od  ústí  Hlavni'  chod-

by  dno  Blátivého  dómu  stoupá  a  přecházi'  v  uzavřený  ko-

m''n.

Na  okolnost  proři'cení  původního  dna  Hlavní  chodby

v  mi'stě  Blátivého  dómu  do  níže  leži`ci`ho  trativodu,  jenž  je

při'Činou  inundace jeho  dna,  upozornil již  DVOŘÁK  (1952).
Hydrologickou   zaji'mavosti'   inundace   Blátivého   dómu

Malčiny  jeskyně  je  okolnost,  že  po  několik  let  má  tato  ob-

časná  inundace  podobu  akumulované  jezerní  vody  a  ná-

sledně  po dobu  několika  dalších  let se  na  dně  dómu  nalézá

pouze  proudi'ci'  potůček.
Dvořák si  všiml, že  při zahrazeni' korýtka  na dně Blátivé-

ho  dómu  přestala  voda  korÝtkem  téci  a  na  straně  při'vodni`

nestoupala.  Z  toho  usuzoval  na  existenci  třeti'ho  trativodu,

kterÝ vodu  odváděl.

Zřejmě  se  však jedná jen  o  málo  dimenzované  kanálky

typu  preíerovanÝch  cest,  jež  se  lehko  zanesou  pokleslým

sprašovým  blátem ze dna  Blátivého dómu a znemožňuji' ho-

rizontálni' odtok  napříč skalni' balvanitou  bariérou  propadlé-

ho  dna  dómu  a voda  si  pak  hledá  při  skalní stěně v  SV ci`pu

dómu  cestu  vzhůru.  Čas  od  času  se  zřejmě  ti'mto  lepkavým

blátem  uzavře i ponorový kanálek v mi'stě ponoru  uprostřed

dómu  a  inundace  Blátivého  dómu  od  té doby  nabývaji` cha-

rakter  stoiaté  jezerní vody,  která  vystoupá  do  značné výše.
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Pod  hydrostatickým  tlakem  se  vertikálni'  kanálek  nebo  ka-

nálky  uprostřed  dómu  zřejmě  opět  otevřou  a  voda  ji.mi  in-

tenzivněji  odteče,  což  zřejmě způsobuje  okrouhlé  rozšíření

zakončeni` erozni.  rýhy ve  spraši'ch  na dně  dómu  kolem  mi's-

ta  vertikálního  odtoku.

Je  pravděpodobné,  že  když  DVOŘÁK  (1950)  popisuje

„s  hukotem  se  propadaji`ci` vodu  do  dalši`ch  asi  volných  pro-

stor",  došlo  k jeho  návštěvě jeskyně  Malčiny v  obdobi' krát-

ce  po  pročištění vertikálni'ch  kanálků  shora  popsanÝm  způ-

sobem.

V  letech   1987  -1988  měřil  autor  tohoto  článku  průto-

kovou  kapacitu  potůčku  Blátivým  dómem  a  shledal ji  úměr-

nou  průtokům  na  povrchové  Říčce  (HIMMEL  1999).  Došel

k závěru,  že voda v  Blátivém  dómu jeskyně  Malčiny se  ob-

jevuje  při  povrchovém  průtoku  Říčky,  měřeném  na  profilu
Kaprálův  mlýn,  asi  při  Q  =  150  l.sec',  kdy  by jeskyní začalo

téci  množstvi`  0,1   l.sec'.  Počet  dnů,  kdy  Říčka  dosahuje  a-

lespoň  tento průtok je různý, v letech  1990 -1993  to bylo 62

až  jen   15  dni`.

Při  průtoku  Ři.čky  310  l.s'  teklo  BlátivÝm  dómem  jesky-

ně  Malčiny  0,25  l.s',  při  průtoku  Ři'čky  687  l.s'  teklo  0,4  l.s'

a  při  průtoku  Ři'čky  1479  l.s'  protékalo  Malčinou  0,8  l.s'.  To

představovalo  naměřené  maximum.
Při  všech   při'ležitostných  autorových   návštěvách  i.esky-

ně  Malčiny  od  roku  1955  do  roku  1995  byla  v  Malčině jes-

kyni při  Ínundaci objevena jen různě proudi'ci` voda ve formé

potůčku  na  dné  erozni' rÝhy.
Teprve  v  r.1996  (21.  dubna)  zjistilj  členové  ČSS  ZO  6-11

v  Blátivém  dómu  jezero.  Bylj  ji.m  tak  překvapení,  že  udávali

chybně   mnohametrovou   hloubku.   Nicméně   jednalo   se

o  prvé  poválečné  pozorováni' jezerni' zátopy  na  této  lokalitě.

Z  následuji'ci`ch  dvou  let pozorování z  této jeskyně chybí.

6.  března  1999,  čtvrtý den  po  začátku  povodně na  po-

vrchové  Hádecké   Ři'čce,   bylo  autorem   při   prvé   návštěvě

Malčiny  za  účelem  vzorkování vody  nalezeno jezero  s  hla-

dinou  na  kótě  318,41   m  n.m.,  to  znamená,  že voda jjž  zalé-

vala celé vyvýšené ploché dno  Blátivého dómu  nad  1  m  hlu-

bokým  erozni`m  zářezem  na  výšku  41   cm.  Kulminace  dosá-

hla  13.  března  na  kótě  319,56  m  n.m.  (viz  graí).

16.  března  sem  byl  poprvé  v  historii  výzkumu  Malčiny

jeskyně  dopraven  naíukovaci' gumový  člun  a  byla  provede-
na potřebná měřeni' a fotodokumentace, hladina jezera však

již  začala  opadat.
Tvar  tohoto  podzemni'ho  občasného  největši'ho  jezera

stojaté  vody  v jeskyních  jižní  části  Moravského  krasu  v  po-

vodi' Ři'čky připomíná kosodélni'k s ci'povitě protáhlými  rohy.

|eho  největší  úhlopři'čka  od  SZ  k  JV  cípu  obnášela   18,2  m,

užší  šířka  jezera  byla  7,6  m  uprostřed,  při  západním  okraji

8,7  m  a  při  východni'm  okraji  6  m.  Středni`  hloubka  nad  plo-

chým  dnem  mimo  erozni`  korýtko  na  dně  byla  1,1  m.

Plocha jezera v  Blátivém dómu jeskyně Malčiny byla 92

mJ  .  Celkový  objem  vody  byl  při  maximu  92  x  1,56  =  143,5

m]+  6,5  m'   (objem  obsahu  erozni'  rÝhy  s  ponorem  na  kon-

ci),  tj.  celkem  150  m`.

9.   března  instaloval autor  do  jezera  dva  vodočty  tak,
aby bylo  možno sledovat  buď pokles  nebo eventuelm. opě-
tovný vzestup  hladiny  (k  němuž  však již  nedošlo).  Naměře-

né  údaje  výšky  hladiny  pak  byly  vztaženy  k  plochému  dnu

Blátivého  dómu  (318  m  n.m.);  výsledky  shrnuje  tab.1.

Tab.  1 .

rozdíl  hladiny

(cm)

0
+25

+8

+10

-23

-54,5

-46,5

-21

-10,5

-51,5

-2

m  n.m.                   průtok

Q.l  .  sec'

318,41                       0,13

318,66                  0,09

319,46                  0,04

319,56                   0,05

319,33                    0,08

318,78                    0,15

318,31                       0,16

318,10                    0,07

317,995                0,02

317,48                   0,007

317,46                   0,0005

K  ol)jeveni`  se  vody  v  Blátivém  dómu  muselo  dojít  sou-

časně  s  nástupem  povodňové  vlny,  která  začala  na  Ři'čce

1.3.  večer,  na  Ochozském  potoce již  28.2.  večer.

Kapacitu  průtoku  při  naplňováni' jezera  a  při  jeho  opě-

tovném   vyprazdňování   uvádi'   posledni'   sloupec   tabulky.

Hodnota  průtoku  je  poči'tána  z  přibylého  nebo ubylého ob-

jemu  vody  za  interval  2 -5  dnů  jako  průměr z  tohoto  obdo-
b''.

Největši' průtok,  souvisejíci' s  nejrychlejši`m  naplňováni'm

jezera,  byl  na  počátku  obdobi',  kdy  na  nedaleké  Hádecké
Ři`čce  probi'halo  obdobi'  kulminace  povodňové  vlny,  souvi-

seji'ci' s velkými  plošnými  rozlivy v  údolí právě na  profilu  Mal-

Čina  -Liščí di'ra,  a  tudíž  intenzivni`m  syceni'm  porozity  poříč-

ni.ch  Štěrkopi'sků  Hádeckého  údoh'.  Všechny  ponory  na  Říč-

ce  byly  kapacitně  zcela  zahlceny.  Prudce  stoupala  hladina

vody  ve  studni  u  Ochozské  jeskyně.  Současně  v  tu  dobu

(2.3.)  prošla  prvni'  kulminace  infiltrovaných  skapových  vod.

Z  Ochozské  jeskyně  vytékala  povodňová  vlna,  vývěrově

Čjnná byla samozřejmě i  Hádecká estavela. Velikost průtoku

při   plněni'  i.ezera   odpovídala   hodnotám   průtoku   potůčku
Blátivým  dómem  před jedenácti  lety.

V   dalši'ch   dnech   přítokové   množstvi'   vody   do   jezera

v Blátivém dómu  klesalo až na  hodnotu 0,04 -0,05  l.sec'  při

doplňování jezera  před  kulminací  13.3.  Od  tohoto  data  za-

Čal  proces  vyprazdňováni' jezerni'ho  obsahu.  Kapacita  odto-

ku byla zpočátku  menší, 0,08 l.sec', později vzrostla  na 0,15

a  0,16  l.sec'.  V  době  po  23.3.  se  průtok  odtoku  stále  snižo-

val  z  0,07  l.sec'  (26.3.)  na  0,0005  l.sec"  (8.4.),  kdy  už  stálo

jen  asi  30  cm  vody  na  dně erozni'ho  korÝtka.
Z  uvedeného  je  zřejmé,  že  inundace  Malčiny jeskyně

úzce  souvisi' s výškou  podzemni' vody ve štěrkopísčitých vý-

plních   a   trativodech   přilehlé  části   Hádeckého   údoli'.  Tato
hladina znemožňuje odtok infiltrovaným  vodám,  přicházejí-

ci`m  pravobřežně  k  údolí,  docházi'  k  mi'chání autochtonni'ch
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erozni' zářez, až do května,  kdy jeho zby-

tek  fotografoval  autor.  V  roce  1999  je  již

v  prvni'  půli  dubna  hloubka  vody  jen  asi

30 cm. V letech  1997 a  1998  zastihl autor

tekouci. potůček již od  listopadu  a  prosin-

ce  a ještě  v  květnu  byl  vzorkován.  Pak je-

ho  aktivita  skončila.

K  původu  vody  v  jezi`rku   se  vyjádřil

autor již  shora  a  jinde  (HIMMEL  1999).

V roce  1999 odebral  autor v době od

6.3. do 8.4. Šestkráte vodu  z jezírka a pro-

vedl  hydrochemické  analÝzy  (tab.  2),  na

nichž  je  pozoruhodný  nárůst  nebo  varia-

bilita  hodnot  některých  faktorů.  Vodivost

!   vody  byla  6.3.   716  Lis.cm`   a  9.3.  již  jen

..!                    ',_`J*í

Jezero  v jeskyni  Malčině  16.  3.1999.  V  pozadi'  SV  cíp jezera  s  mi`stem  při.toku  a  po-

zdějši'ho  odtoku.  Foto  autor Článku.

infiltrovaných   vod   s   vodami   Hádecké   Ři'čky   od   ponorů

a z  infiltrace z rozlivu  a vlivem  hydraulického odporu  filtrač-

ního  prostředí  se  hladina  zvedá  a  hledá  odtokové  cesty  ve

vyšši'ch  etáži'ch.

Vzhledem  k  tomu,  že  povodňová vlna v roce  1999  ne-

byla  při.liš  vysoká  a  nejvyšší  průtoky  netrvaly  dlouho,  nedo-

sáhla  hladina  v jezeře  Blátivého  dómu  možné  nejvyšši'  úrov-

ně.  Vysoká  hladina  (HIMMEL  1999)  v  roce  1996,  popisova-

ná  na  základě  ústni`ho  sděleni'  členů  ČSS  ZO  6-11   ve  sku-

tečnosti  nedosáhla  ani  té  úrovně,  jako  v  roce  1999.  Bylo  to

prokázáno srovnáváni'm fotodokumentace z té doby se sou-
časnÝm  aktuálním  stavem  při'mo  na   mi'stě.

Autor   se   domni'vá,   že   nejvyšší   možná   hladina  jezera

v Blátivém dómu je limitována polohou  malého suchého tra-

tivodu  (viz  plán  Části jeskyně)  při jižni' stěně dómu  ve výši  asi

321  m  n.m. Trativod charakteru  preferované cesty zači'ná ve

stěně Širší nálevkou, zužuji'cí se až na dimenze 2  x  1  cm. Od-

tok  z  této  preferované  cesty  je  již  jistě  za  balvanitou  naku-

peninou,  ucpanou  splavenými  sprašemi  na  dně  dómu.
Při  jezerni`m  naplněni'  pouze  spodní Části,  tj.  zcela  napl-

něného  erozni'ho  korýtka  s  rozši'řeninou  v  místě  dři'vějších

odtoků  provedl  autor dne 26.3.  pokus o  stano-

veni'   mi'sta   odtoku   v   současnosti.   Uprostřed

délky erozni'ho korÝtka  mezí šachtou v SV ci`pu

a   ponorem   uprostřed   dómu   byla   fluorescei-

nem  obarvena   lokálně  voda.   Barvivo  se  však

začalo  rozšiřovat  na  obě  strany  a  za  4  hodiny

bylo  rozšířeno  po  celém  zbytku  rozsahu  jeze-

ra.  To  vede  k  závěru,  že  odtok,  který  byl  v  tu

dobu  0,07 l.sec'  se mohl  uskutečňovat oběma

konci jezera.  |eště  5.3.  byla  fluoresceinová  bar-

va  patrná,  lépe v  místě ponoru,  kam  bylo  lépe

vldět.

Doba   trváni'  jezi'rka   v   Blátivém   dómu   je

různá.   V   roce   1996   trvalo   jezírko,   vyplňuji`ci'

650  tis.cm'.   |e  to  zřejmý  vliv  povodňo-

vých  vod  Hádecké  Ři`čky  s  ni'zkým  obsa-

hem  elektrolytů.   Při  dalši'ch  odběrech  se

hodnota vodivosti  zvyšovala.

Ke  zvyšování  došlo  i  v  době  poklesu

hladiny,  tedy  v  době  odtoku  vody  z  jezera.  Proto  se  autor

domni`vá,  že  zvyšováni'  hodnot  vodivosti  až  na  777 uS.cm '

8.4.  je  způsobeno  vlivem  vápenatÝch  spraši',  pokrývaji'cích

dno  jezera  a  snad  i  Částečně  skapem  v  jeskyni.  Současně

mírně  vzrostla  alkalita,  reprezentuji`ci'  rozpuštěné  hydroge-

nuhličitany  z  5,25  mval.r'  na  5,6  mval.l'.  Podobně  vzrostla

celková tvrdost,  i  když  při  druhém  měření proti  prvému  rov-

něž   dočasně   poněkud   poklesla.   Množstvi'   rozpuštěného

vápni'ku   v   průběhu   doby   stále   vzrůstalo   ze   117   mg.l'   na

130   mg.l'.   Množstvi`   hořči'ku   zůstávalo   stejné   průměrně

6,9   mg.l'.   Poměr  Ca/Mg  stojí  mezi   vodami   povrchovým

a  skapovými,  snad  trochu  bli'Že vodám  povrchovým.

Množstvi`  dusičnanů  se  při  druhém  měřeni'  9.3.  sni'žilo

proti  měřeni'  prvni'mu  (6.3.)  z  11   mg.l'   na  7,4  mg.l',  při  po-

sledni'm   měření  8.4.   bylo   13,6  mg.l',   průmérně  9,4   mg.r'.

Množstvi' fosforečnanů se vlivem povrchové Hádecké  Říčky

o  řád  zvýšilo.  Množství  chloridů  zůstalo  i  při  vlivu  Hádecké

Ri`čky stejné.  Při  prvni'm vzorkováni` jezera 6.3. měla jeho vo-

da  slabou  zákalovou  opalescenci.

Tab. 2.

6.3. 9.3. '6.3. 23.3. 31_3 8.4. průměr

hladina  m  n.m. 318,41 318,66 319,33 318,31 317,995 317,46

teploia  \/ody  oc 7,65 7,2 7,2 8,25 7,58

\Íodi\'osi  Lis.cm ' 716 650 698 711 708 777 710

alkalita  mval.r 5,25 5,35 5,15 5,3 5,6 5,35 5,37

celk.  tvrd,  nival.l 6,55 6,3 6,6 6,8 6,75 7,15 6,75

\Íáp.  t`Jrd.  mval  1 5,85 5,9 6,0 6,25 6,3 6,5 ó,13

Ca  \,  mg.' ' 117 1t8 120 T25 126 130 123

Mg v  mg.' ' 9 5
-

7 3.5 8 6,9

Ca/M8 13 24 17 19 23 16,4 17,8

NO,-mg.l ` 11 7,J 8,4 6,5 13,6 9,4

PQ' 0,026 0,1  S2 0,150 0,145 0,017 0,098

Cl-n,g,' 11,5 11 1J,2 12,J 12 14 T2,8



A'
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Pro  stanoveni'  původu  vody  v  Blátivém  dómu  Malčiny lýzami  skapové  vody  z  Ochozské jeskyně  na  profilu  E.  Oba

jeskyně  posloužily též  rozši`řené  chemické  analýzy  větši'ho tyto  typy vod jsou  smíšeny   zhruba   v  poměru  1   :  1.

množstvi`  vzorků,  prováděné  na  všech  vodách  v  oblasti  au-                  O  při'tomnosti  povrchové  vody  z  Ři'čky  vypovi`daji`  též

torem   (Ústav   vodohospodářského   výzkumu   FAST   VUT) bakteriologické analýzy.  U  25  °/o  vzorků  byly  nalezeny  koli-

a  katedrou   FAST  VUT  v  Brně  v  letech   1987  až   1988.   Prů- formni` zárodky,  nesnášeji'ci' dlouhé  setrváni' v  podzemi',  psy-

měrné  hodnoty  všech  sledovanÝch  parametrů  pro  jednotli- chrofilni'ch   i   mezofilních   zárodků  bylo  málo  a  odpovídalo

vé vody,  přicházeji'ci'  pro  srovnání v  úvahu,  shrnuje  tab.  3. vodám  autotrofni'm  nebo  dobře  filtrovaným   (v  oblasti   Há-

Tab . 3.
deckého  rybni'ka?).  Enterokoky  nebyly  nalezeny žádné.

11.,,.,.,,.,

3                                 5                                   11                          17                           18                     20                          E
I

dě v jeskyni  Malčině bylo vyšši`,  než by od-povi'dalotypickýmČistýmpodzemnímvo-dám,potvrzu/evlivpovrchovéŘi'čky.
vodivostHS    cm   ' 1090                505                   690              680                 710             750                970

zákal  reiat.  o/o 91,4                  70,4                   116                46                     32,6            38,2                20,05

alkalita   mval   .1' 5,41                    2,4                       2,82              3,9                    5,35            4,45                7,15
Vzorky,  odebírané v jarni`m  obdobi' ro-

Celk.  lvrd    mva|  .  il 7,56                  3,89                   5,15               5,55                5,87            5,6                   8,2
ku  1999 při  průchodu povodňové vlny kra-

tvrdost  Ca  mval  .1 6,18                  2,89                  3,8                4,+                  4,94           4.2                  7,8J
sem   a   za   situace   typu   jezerni'   inundace

tvrd.Mgm\Íal     1 1,37                    0,97                      1,35                1,01                    1.4                 1+                     0,37
Malčiny   jeskyně   jsou   v   některých   para-metrech(vodivost,alkalita,chloridy)shod-néshodnotamiBlátivÝmdómemprotéka-ji'ci'hopotůčkupřed11lety.

Ca  mg.l' 124                   58                       76                  88                    99                84                    157

Mg  mg.l ' 17                                 12                                  16                           12                              17                        17                             5

Ca/Mg 7,5                   4,9                    +6               7,2                  5,8              J,9                  35

chloridymg     1' S2,6                   U,7                     22                   17                      H,8             9,7.                    8

sirany   m8  .   |1 51,5                   38,+                   J2                   53                     3J                 JO,Ó                25,+ Vzhledem  k  charakteru  autotrofně  in-

dusičnany  mg  .  1 8,T                            8,J6                         11                          11                            ?                         Ó,J                         1,8 t.iltrovaných   srážko\Jých   (skapových)   vod

Ít)sfoíečnany  mg.  1 ' 3,5                       0,19                      1,05                1,5                     0.25             0                         0 v  iarni`m  obdobi'  vykazuji'  vzorky  z  jezera

CHSK  mg  .1' 4,8J                    J,99                     _5,5                   J,0                      1.32              1.03                   1,35 v roce  1999  o  něco vyšši' hodnoty  celkové

amoniak  mg  .1 ' 0,5í.                 O,02S               0,23             0                      0                  0.05               0 tvrdosti  a  rozpuštěného  vápni`ku,  zati`mcomnožstvi'rozpuštěnéhohořči'kujenižšíproticeloročni'mprůměrůmvdři'vějši`m
BSK      mg-l 2,7                        2,OJ                      5,5                   -                             1,3                 -                            -

O_mg     1' 8,95                    7.,40                     10,82            -                            10.J             -

3 - Ochozský potok před soutokem s Říčkou
obdob''.

Poměr  Ca/Mg   byl   dři`ve   5,8:1,   nyni'   je   17,8:1    ve   pro-
5 - ŘÍčka pod HádeckÝm rybníkem

spěch  vápni'ku.  Tato  okolnost  zřejmě  svědči.  pro  vyšši.  podi'l
1 1  - HostěnickÝ  potok  u  propadání

vod  infiltrované  povrchové  Hádecké  Říčky  a ieji` vyšši' vliv  na
17 - Netopýrka v době bez přítoku z Ochozské i.

charakter   inters ticiálni`ch   vod   štěrkopi'skového   lůžka   toku
18 -  Malčina20-s[udna

v  době  povodně,  než  za  normálni'ch  nižši`ch  průtoků.

E - skapy Závěr

Souvislost  vody  v  Malčině  ieskyni  s  vodami  Ochozské-
Od  roku  1996 a  1999  byla v  Blátivém  dómu,  kde  až  do-

sud   protékal   při   zvýšených   hladinách   intersticiálni`ch   vod
ho  potoka  vylučuje  ni'zké  množstvi.  chloridů,  si`ranů,  dusič-

štěrkopi.skovÝch vÝplní dna  Hádeckého  údoli. v  Moravském
nanů,    fost-orečnanů,   chemické   spotřeby   kysli'ku    (CHSK),

krasu  krátký  ho rizontální  málo  kapacitni'  tok  (zjištěné  maxi-
amoniaku,  biochemické spotřeby kysli.ku  (BSK ), celkové tvr-

mum  0,8  l.sec'),   zjlštěna   inundace  jezerni`ho   typu   s  obsa-dosti,  Íelativni`ho  zákalu  a  vodivosti  vody.
hem v době ku minace  150  m`.

Souvislost  s vodami  Hostěnického  potoka  vylučuje vyš-
Na   základě   hydrochemických   a   biologických   analýz,

Ší alkalita  vody  v  M alčmě  (až  po  výtok  Ři`Čky  1  zůstává  tento
proveclených  zde nyni' a v letech  1987 až  1988 je původ vod

parametr  ponorných  toků  Ři'čky  i  Hosténického  potoka  niž-
Ši' a  neovlivněný  rozpuštěnými  karbonáty,  jen  3,55  mval  . ' '), připisován   smi'seným   vodám    iníiltrované   Hádecké   Ri`čky

s   vodami   krasově   autochtonni'mi,   jejichž   směsný   poměr
vyšši'  vápenatá  tvrdost  a  mžši'  hodnoty  chloridů,  si'ranů,  du-

zřejmě  koli'sá  podle  velikosti  průtoku  Říčky  a  tudi'ž  i  velikos-
sičnanů,  CHSK,  BSK   a  amoniaku.

ti  jeji'  vertikálni' infiltrace  při  rozlivech  či  horizontálni'  int.iltra-
Ve  srovnáni'  s  vodami  Ři.čky  má  voda  v jeskyni  Malčině

ce ze zahlcených  trativodů od  ponorů,  které štěrkopi`sčitými
výrazně  vyšši`  voď vost,  alkalitu,  celkovou  tvrdost  a  vápena-

výplněmí   údolni.ho  dna  v  těchto   mi`stech   procházeji'.  Tato
tou  tvrdost.  Nižší jsou  ve vodě  v  Malčině  hodnoty  relatívm'-

hydraulická  bariéra  se  vy`váři' zei.ména  kolem  závrtové  linie
ho  zákalu,  CHSK  a  BSK .  Přibližně  stejné  množství má  chlo-

napři'č  údolni'm  dnem  v  prostoru  mezi  jeskyněmi  Lišči`  di'ra
ridů,  síranů,  dusičnanů  a  t.osforečnanů.

a  Švédův  stůl  a zvedá  hladinu  podzemni'  vody  Štěrkopt`sčÍ-
Z   uvedeného  vyplývá,  že  se  v  Malčině  jeskyni  jedná

tÝch  výplní  zejména  nad  ní a  vytváří podmi.nky  pro  inunda-
o  smíšenou  vodu  z  povrchového  toku  Hádecké  Ři'čky a  kra-

ci  jeskyně  Malč ny.
so\Jě autochtonni.ch vocl,  chemicky charakterizov.iných  ana-

Při'tokov\'t  trativod  sbi'rá  své  vody  v  údolni'  výplni  v  ob-
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lasti   paty   západního   svahu

Hádeckého    údolí    naproti

ponoru  D.  V  prostoru  Bláti-
vého   dómu   narážejí   jeho

vody  na  překážku  balvanité

bariéry     utěsněné     spraši`,

vzniklou    prořícením    dna

Hlavni.  chodby  Malčiny  jes-

kyně do tohoto trativodu  při

vytvořeni'   dnešního   Blátivé-

ho  dómu  a  na  okraji  dómu

pronikají   podél    stěny   do
něj,  kde  vytvářeji'  jezerni'  in-

undaci.

Trativod,  zřejmě  reinun-

dovaná   starši'   jeskynni'   úro-

Am.nm322;=321tJI>320g"

8

8Cm6050   `S`E40.É`8Q3o§

É` 310E,:3"`3`3'62S
A

`=20E,OŠ`E0=Odní41999

0                                          10                                        20                                        30                                        40                                        5

1'

2               1.3.           53                 10.3                 153.               203.               253                303.                     5.4.               104                      15.

Časové průběhy `ýšlqí hladriy jczem v Malčhě jeslomi (A) e povodňové vlby Řcky (8)

veň,   pokračuji'cí  za   překáž-

kou,  je volný  a  schopný  odvádět vodu  dál.  Čas  od  času  se

vlivem   hydrostatického  tlaku  jezerni`  výplně  Částečně  pro-

čisti' vertikální odtokové  cesty  ze dna  dómu  do  trativodu  za

překážkou  a  po dobu jejich  funkce  k jezerni` inundaci  nedo-
chází,  dnem  dómu  protéká  pouze  potůček  toho  množství

vody, které za zvýšených  průtoků  neni' schopno protéci  pre-

Íerovanými  vodními  cestami  napři`č  balvanitou  bariérou  dál.

Při`činou   současné   inundace  jezerni'ho   typu   ie   úplné

zneprůchodněni'  vertikálni'ch  odtoků  na  konci  erozni`ho  ko-

rÝtka  uprostřed   Blátivého  dómu,  kterým   potůček  v  dřt.věj-

ši'ch  letech  odtékal.  Ke  sni`žení odtoku  preferovanými  cesta-

mi  napříč  balvanitou  bariérou  na  dně  Blátivého  dómu  při-

spělo  zřejmě  v  posledni' době  menší propadnutí dna  šachty

v  SV  konci  dómu,  kterou  vody  přitékají.  Na jistou  zatím  ne-

známou  dobu  nastalo  v  Malčině  jeskyni  obdobi'  jezerni'ho

zaplavováni'.
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ZÁPISKY  ZE  SLOVENSKÉHO  KRASU

Petr Střelec, ZO 6-16 Tartaros

Planiny   rozsáhlé   krasové   oblasti    Slo-

venský   kras   pobli'ž   Slovensko-Maďarské

hranice   sice   nenabi'zí   extrémně   hluboké

propasti  a  vysokohorský  kras,  ktery  nás  stá-
le  láká  k  cestám  do  Slovinska,  Polska,  Fran-

cie,  Španělska a některé i  mnohem  dále  mi-

mo  náš  starý  kontinent,  přesto  se  nékolikrát

ročně  do  těchto  mi.st  rádi  vraci'me.

Slovenský  kras  to  isou   pro  mne  neje-

nom   spousty   dosud   málo   probádaných

míst,  oblastí  s  minimálně  prozkoumanými

a   vyřešenÝmi   hydrologickými   vztahy,   ale

v  neposledni`  řadě  spousta  vÝborných  přá-

tel  z  řad  mi.stni`ch jeskyňářů. V  tomto článku

se   nechci   zabývat   zážitky   z   prvni'ch   akci.,

kdy jsme  zde ještě skoro  níkoho  neznali  tu-

di'ž      na      nějaké   bádání   ani   nepomýšleh

a  spoustu  času  nám  zabralo  hledáni' vybra-

ných  lokalit  podle  hanebně  špatných  iuris-

tických  map,  chtěl  bych  se  ale  zmi`nit  o  ně-

kolika  pracovni'ch  akci'ch  a  doposud  dosa-

žených  vÝsledci'ch

Pi'Še  se  rok   1997  je  den   po  vánoci'ch

a my ve složeni. osvědčeném již z předcho-

zi'ch   akcí  vyráži`me   přes  Starý   Hrozenkov

do  Rožňavy,  kde se setkáváme s Jaroslavem

Stankovjčem   předsedou   speleologického

klubu  Rožňa-

va ,  kde si vy-

zvedáváme
kli`Če    od    zá-

k'adny       po-

bli`ž vývěrové

jeskyně  Krás-
nohorské.  Po

ubytováni'  Ío-

ti`me   v    Krás-

nohorské     a

Čekáme      na

př,'jezd   zbyt-
ku     výpravy.

Ráno  nás  vy-

zvedává  |aro

Stankovič    a

vyráži'me    na

prvni`  akci  na  severu  Silícké  planiny.  Z  před-

chozi'ch  akci`  jsme  byli  zvykli'  vyjet  na  Silic-

kou  planinu  autem  přes  sedlo  Soroška  ,  |a-

ro  je  však  sportovec  a  takovou  lenost  neu-

znává   a   tak   funi'me   po   modré   turistické

značce z obce |ovice směrem na severozá-

padni'   ci'p   Silické   planiny.   Náš   ci'l   pro   dny

při'šti`   se   nacházi'   v   okoli'   vrchu    Malinčiak

637  n.m.  V  oblasti  se  tou  dobou   nacházi'

Priepas( Bikía  (Ío[o auior Článku)

několik      menši.ch      propasti.

s  hloubkou  40-50m.  s  poměr-

ně  velmi  bohatou  a  zachova-

lou   sintrovou   výzdobou   za-

stoupenou    předevši.m    růžič-

kovitÝmi  a  korálovitými  pizoli-

ty.    Přibližně    lkm   od   vrchu

Malinčiak   jv  směrem  přichá-

zi`me    po    zelené    turistické

značce  k  poměmě  rozlehlé-
mu  závrtu  v  jehož  stěně  se

otvi'rá   propadlý   ji`cen   o   roz-

měrech přibližně 5  x 2m  s Šik-

mým   dnem   4   m   hluboko,

dno   je   tvořeno   z   větši'   části

balvanitou  suti`,  listím  a  zetle-

lým   organickým   materiálem

Lokalita  nás  zaujala  na  prvni.

pohled  už  pro  nápadnou  po-
dobnost s ii`cnem  propasti Ve-

l'ká   Bikfa      nacházeji.ci.   se   asi

2      km     odtud.      Vzhledem

k okolni. teplotě těsně  nad nu-

lou    je    dole    ci(elně    tepleji,

i   když  se  průvan   nedá  přes-

něji   lokalizovat.   Jaro   Stanko-

vič  zde  iiž  před  nékolika  leiy

Na  Plešivecké planině  (Íoto autor Článku)

kopal  s  jeskyňáři  z  Teti'nské  skupiny  a  je  vi-

dět,  že  této  lokalitě  dost  věři'.  Sdi'li'me  jeho

nadšeni` a  ač s  poměrně skromným vybave-

ni'm,  ale  o  to větši'm  nasazeni.m  se  pouŠ(i'me

do  práce,  o které jsme všichni  přesvědčenl,

že  je  to  absolutni`  tutovka  a  moc  času  ne-

může  zabrai.  |ak  šeredně  se  mýli'me  zjišt'u-

ieme  po   4   dnech   tvrdého  kopáni`  ve  vra-
žedném  proíilu  5  x  2m.  Postupně  nacházi`-

me kde co,  od  až  50 cm   silných sintrových

desek  po několik kc)mpletni`ch  koster ielenů

včetně  mohutného  paroži'  patrně  nevelké-

ho stáři', jen  toužebně očekávaná volná ver-

tikála  stále  nikde.  Všichnj  už  toho  zači'náme

mr't  nějak dost  takže  ani  oslava  Silvestra  ne-

ni'  při'liš   bouřlivá.   Následuji'ci'  den   1.1.1998

vyráži`me  na  planinu  s  rozhodnuti`m,  pokud

to  dnes  nepusti' tak to  bali.me.  Práce  už iak-

si   pozbyla   optimismus   a   nadšeni'   prvni.ch

dnů   a   motivaci   každý  doluie   někde  z   re-

zervni`ch  zásob.  Ve  večerni'ch  hoďnách  při

pauze  na  cigaretu  se  daří  přesněji  lokalizo-
vat   mi`sto  odkud  \'ycházi.  průvan   rozebi.rá-

me     nebezpečně  vyhli`žeji'ci'  sbor  l)alvanů

pod   pravou   převislou   stěnou   a   po  krátké
době  svi`ti.me  do  volné  prostory.  Naše  Čin-

nost  nabi`rá  znovu  tempo  a  po  chvi'li  prolé-

záme do tolik očekávaných  objevů.  Prvotni`

nadšeni.  stři'dá   rozčarováni',   objevená   pro-

stora  je  tvořena  jedni'm  dómkem  o  rozmě-

rech  6  x  7m  s  maximálni'  výškou  2,5  m,  ze

kterého   vybi`há   několik   chodbiček   mi.rně

klesaji`ci`ch  avšak  zcela  zasedimentovaných,

dno  dómku  i  přilehlých  chodbiček je  tvoře-

no   velmi   suchými   sprašovýnii   hli'nami.   Při

podrobiié    prohli`dce    ziišt.ujeme,    že    ji'cen
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kterým  jsme  sem  píonikli  byl  patrně  kdysi

podobnou  prostorou,  u  které   došlo  k  pro-
říceni.   stropu.    Vše    nasvědčuje    tomu,    Že

jsme    obievjli    Íragment    neistarši.    jeskyni.

Úrovně  této  části  Silické  planiny.|eště  jednu

pracovni` akci  se snaži'me o dalši' průnik přes

seďmenty  ve  dvou  různých  směrech  a  lo-
kalitu   jako   ne   příliš   perspektivni'   prozati'm

opouštímeJeskyňka  byla  poté  ihned  zma-

pována  a  na  návrh  J.  Stankoviče  pojmeno-
vána  „Novoročné  sklamanie„

V   následuji.ci.ch   dnech   jsme   byli   kon-

taktováni  bratry  Kankulovými  z  klubu  SPE-

LEO   BADIZER   ,   se   kterÝmi   absolvujeme

jednu  pracovni.  akci  ve  vyvěračce  „Zúgó„

pobli'ž  Kunové  Teplice  a  poté  jeden  velmi
bouřlivý   večer    na    základné    BADIZERU

v  Ardově.   Ráno  dalšího  dne  většina   tÝmu

odji'ždi'  domů  a  my  tři  zbylí si  jdeme vyvět-

rat  hlavy    při  povrchovém  průzkumu  seve-

rovýchodni'   části   Silické   planiny,   kde   při

prohli'dce dna jednoho velmi rozlehlého zá-
vrtu jižně od okraje  lesa,  objevujeme  nená-

padný   jícen
o  rozměrech
O,6xO'2m,

vhozený   ká-

men   někam

padá    a    tak
v     podstatě

holÝma ruka-

ma   v   krátké

době     rozši-

řujeme otvor

na   průlezný

profil,   nemá-
me             však

světlo  ani  la-

no  a  tak  se-

stup     odklá-

dáme  na  ná-
Priepas( na Železnej lůke -dřevení nové šachy (Íoto F. Doležal)

sleduji'ci'  den.  Druhého  dne  jsme  u  di'ry  ji.ž         druhého  stupně  s  citelným  průvanem.  Bo-

v  plné  zbroji  a  zjišt.ujeme,  že  propástka  se-         hužel   pouze   ve   třech   neni.   další   postup

stává  ze  dvou  stupňů  propojených  Šikmou         možnÝ.   Při   podrobnějši'   prohli.dce   celého

úžinou o celkové  hloubce cca  l2  m s velmi         závrtu ajeho okoli'zjišt'ujeme, žejižním sva-

nadějným  pokračováni`m  v  závalu  na  dně        hem   závrtu   prochází   geologická   hranice
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Divjačí priepasí (Íoio  au[or článku)

mezi  wetersteinským  vápencem  a  břidlice-

mi,  na  kterých  vyvěrá    slabý  pramen,  kierý

se  po   několíka   metrech   ztráci.  v  podzemi.

právě  na styku obou  hornin  pouze asi  30 m
nad   popisovanÝm   ponorem.   Z   geolosic-

kých  poměrů  v  této  části  Silické  planiny vy-

plývá,  že  vody  z  tohoto  ponoru  s  nejvěiši`

pravděpodobnosti.    vyvěraji.  v  jeskyni  Krás-
nohorské jeji`ž  koncový sifon je  vzdálen  při-

bližně  2   km  s  denivelaci.  200  m,  zati'm  to

však  nebylo  prokázáno  barvi`ci'm  pokusem.

0  lokalitě byly  poři'zeny  pouze  situačni'  ná-

črty  a  Íotodokumentace  bude  zde  pokra-

čováno  při  něk(eré  z  přt'Šti'ch  akci'.

V  závěru  akce ieště v  doprovodu  Laca

Leštáka  z  Rakovnice  navštěvujeme  propast

„Čistá  studňa„  na  severozápadé  Plešivecké

planiny,  v  tu  dobu  je  to  nejčerstvějši'  objev

Rožňavské  skupiny  a  Laco je  na  něj  patřič-

ně hrdý, a je také na  co , iedná se o pěknou
velmi   členitou   propast   spadaji'ci.   několika

stupni  do  hloubky  60  m  s  velmi  nadějnÝm

pokračováni.m     v     podobě     neprůlezné

pukliny.

Během  posledni'ch  dvou  let jsme  usku-

tečnilí   ve   Slovenském   krasu   ieště   několik

pracovních   týdnů   převážně  ve   spolupráci
s  klubem  SPELEO  BADIZER  ,  kdy  jsme  naši

Čiiinost     zaméřili   na  jižni'  Část   Silické   plani-

ny.   Střídavě   jsme   se   věnovali   pracem   na

4       lokalitách.    V    okoli'   Silické

Brezové   to jsou  ponory  „Garli-

ka„   „Železná   priepasi.„   a   „|u-

lov    ponor„  Prvni'  dvě  zmiňo-

vané     lokaliiy     se     nacházeji'

v  horni. Části  slepého  Údoli' kon-

či'ci.ho    zři'cenou     ponorovou

stěnou  Červená  skala    a  s  nej-

větši.    pravděpodobnosti`   jsou

součásti'  systému   Silická  l'adni-

ca    -    Gombasecká   jeskyně.

V  obou  lokali(ách  je  nutno  po-

s`upně  rozšiřovat  úžíny  přede-

vši'm    metodou    HILTl    patron.

Zati'm    neivýraznějši'ho    úspě-

chu    se    podařilo    dosáhnout

v   propasti   „Garlika„   která   se

nacházi' v závrtu  těsné sousedi.-

ci'm    se   známou    „Ponornou

propasti'„   -135   m,   kde  rozši.ře-

ni'm  několika Úžin  podařilo pro-

niknout  cca  50m  hluboko  a  na

dalšim   postupu   se   intenzivně

pracuje.    Velké    nadéie    také
vkládáme do tzv.  „|ulova  pono-

ru,   kterÝ   se   nacházi`   na   koncí

slepého   údoli.čka   pobli.ž   styku

vápenců    a   břidlic   vpravo   od

cesty   Plešwec   -   Silická   Brezo-

vá.   Na   lo-

kaliié    „|ulov    ponor„

byla  koloračním  expe-

rimentem    prokázána

hydrologická     souvis-

lost s vyvěračkou  u  ob-

ce   Bohúňovo   vzdále-

nou  cca   10  km  vzduš-

nou čarou, postup zde
zali`m  výrazně  zpoma-

luje   úžina   v   hloubce

4m,   která   biide   vyža-

dovat  náročnéjši.  tech-

nické     řešeni'.     Dalši'm

významnějši'm    praco-

vištěm,   kterému   isme

věnovali    týden    inten-

zivni'    Činnos(i    je    tzv.

„Priepadlinka„    jihový-

chodně od obce Kečo-
vo    v    těsné    bli'zkosti

hranice s  Mad'arskem  .

Na  této  lokalitě  praco-

val  už  ján  Majko,  ktery

zde viděl  možnost ob-

jevu    prostor    poclob-
ných   jeskyni   Domica,

zde jsme  se  po  několi-

ka  dnech  práce dostali

do  obrovského   sboru

bloků    sleduji'ci.ch    vý-

raznou  tektonickou  poruchu,  vane  zde  ci-

telný  průvan,  který však  nelze  přesněji  loka-

lízovat.   Dalši'  práce  zde  byly  pro  extrémni'

náročnost  prozati'm  zasiaveny.

Během    posledni`ch    tři`    let    se    nám

v   Úzké   spolupráci   s   kluby   SPELEO   BADl-

ZER  a  SPELEO  ROŽŇAVA  podařilo  dosáh-

nout    několika    malých    di`lči`ch    úspěchů,

avšak   nevyřešených   otázek   stále   přibývá

a  z  každé  akce  na  planinách  Slovenského

Krasu  se  vraci`me  se  stále  novými  tipy  kam

směrovat    dalši'  výzkum.  Naše  Činnost  v  té-

to oblasti  se velmi  slibně rozvi'jí zejména di.-

ky  velmi  vstři'cnému  přístupu   našich  přátel

z  obou  výše  uvedených  klubů  a  doufáme,

že  ten`o trend  bude  nadále  pokračovat.  Na

závěr  bych  chtěl  poznamenat,  že  rádi  uvi`-

táme  při'padné  zájemce  o  účast  na  někte-

rém  z  při'Šti'ch  pracovni'ch  týdnů,  které  ko-

náme  přibližně  4 x  do  roka.

KONTAKT:

Siřelda  -    Petr  Střelec

Olšanyl82     68302

Tel:  0602/552682

E-mail    pstrelec@iol.cz

Jeskyně  Hrušovská  (Ío(o  au(or Článku)



SALMOVÉ  A  MORAVSKÝ  KRAS

Dagmar Baumannová
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HUGO FRANTIŠEK ZE SALMU

A VÝZKUM MORAVSKÉHO KRASU

(  2.  část  )

Starohrabě   Hugo   František   Salm   tvoři'  s   Karlem   von   Rei-

chenbachem   a   |indřichem   Wankelem   troiici   neivétši'ch   osob-

nosti.,  kteři`  svázaly  svůj  život  i  činnost  s  blanenským  regionem,

zejména s  Moravským  krasem.

Hugo  František  starohrabě  ze  Salmu  Reifferscheidtu  se  na-

roďl  1.  dubna  1776  ve Vi'dni.  |eho kmotrou  byla  sama  ci.sařovna

Marie Terezje.  Hugo  Frantjšek  Salm  byl  velkou  osobnosii.,  v  ni'ž

se spo/ovaly vzdělanost a pragmatičnost, spojen, s osvěcenskou

filozofii'  při'značnou  pro  i.eho  dobu.  Byl  velmi  vzdělán

i.azykově,  vyznal  se  v  polním  a  lesni.m  hospodář-
stvi`   a   k   jeho   hlavni`m   intelektuálni'm   domé-

nám  patřjly  při.rodni' vědy.  (chemie,  minera-

logie,  technologie  a  hutnicivi').

|ako  mladý  muž  se  účastnil  na  ra-
kouské   straně   napoleonských   válek.

Podporován josefem hrabětem Auer-

spergem   a   hrabětem   Mitrovským

založjl  moravské  zemské  muzeum

tzv.   Fran(iškovo   (dnešni.   Moravské

zemské  muzeum v  Brně).

|eště za života svého otce se u-

jal  správy  blanensko-rájeckého  pan-
stvi',  jehož  zejména   průmyslovému

rozvoji  vénoval  vétšinu  svého  žj\Jota.

Ve   všech   průmyslových   a   hospodář-

ských   oblastech   čerpal   ze   svých   po-

znatků,  které zi.skal  na studjjni'ch cestách

po   Evropě   (Německo,    Francie,   Anglie).
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bokou  řekou  \Je  spodni`ch  sloupských  patrech.  Z  tohoto  aspek-

tu  sám  Salm  namaloval  v  témže  roce  akvarel  sloupských  skal

a  propadáni'  kolem  Hřebenáče,  průhled  od  severu  k jihu  v  ob-

dobi',  kdy  potok  plyne  plným  proudem  v  řečišti.

jeho  hlavni.m  Činem v oblasti  Moravského  krasu  byly ale pa-

mátné  expedice  do   Macochy  a   do   podzemi`  Punkvy  v  roce

1808.  V  roce  1814  publikoval  starohrabě  o  těchto  výzkumech

odborný Článek  .

jak  isme  již  výše  podotkli,  jeho  hlavni'm  zájmem  byla  pro-

past  Macocha  a  podzemni'  cesta  Punkvy.     Hugo  František  ze
Salmu  zahájil  svoji  expedici  na  dno  Macochy  prvním  pokusem

9. srpna  1808  a  snažil se  při  ni. proniknout po vodě k výtoku,  ale

po počátečním neúspěchu, který byl technického rá-
zu,  opakoval  akci  ješté  27.  srpna.  K  prvnímu  se-

stupu   byl   použit  83   m   dlouhý  provazový

žebři'k  a  dvě  stejně  dlouhá  lana.  27.  srp-

na   byl   pokus   opakován   za   pomoci

žebři`ku  o  11   1/2  prodlouženém.

Sestup trval  přibljžně  19  minut.

Starohrabé  objevil  a  popsal

Trámové i`eskyně, jimíž  Maco-

cha  souvisi' s  Punkevni.mi  jeskyně-

mi  a  jimiž  se  vstupuje  do  Maco-

chy.   Salm   byl   prvni'  a  jediný  (mi-

mo  Dirmoserova),  který  k  expedi-

ci  do   Macochy  použil   lanového

žebři`ku.   Neni`  bez  zaji`mavosti,  že

Karel Absolon  se po  100 letech vrá-

tíl  k )eho  metodě.

Velká   Salmova   zásluha  v  tomto

Anglické  zkušenosti  mu  posloužily  principiál-

ním  způsobem  zejména  v  oblasti  železářst\Ji`,  je-

hož modemi.mu  rozvojj  na svém  panstvi' věnoval  Hu-

go  František  Salm  nei.větši`  péči.

Stýkal  se  také  s  nejvýznačriějši'mi  muži  své  doby,  vyni.kajíci'-

mi  vynálezci,   umělci  a  vědci.   (Dobrovský,   Fichte,  Goethe  aj.)

Mnoho   z   nich   ho   navštěvovalo   na   rájeckém   zámku.   Zemřel

v roce  1836 a  byl  pochován ve Sloupě.

|ako osvi'cený aristokrat přelomu  18. a  19.  stoleti` si  byl  Salm

vem  dobře  vědom   při'rodovědné,   historické   i   estetické

hodnoty  oblastí  Moravského  krasu  a  sám  se  aktivně  účastnil

prvni.ch  systematických  vědeckých  výzkumů  kíasového  podze-
mí,  o  který  se  velmi  zaji`mal.  Po  celý  život  podporoval  skupinu

svých  přátel  a  odborni'ků,  kteři`  se  zabývali  výzkumem  krasové-

ho   podzemí  (Karla  von   Rei.chenbach,   K.   Horkého,   K.   Súsza,

j.Sedláčka  a  Ch.k.  André).

V  roce   1796   uložil   František   Hugo   Salm   K.   Sůszovi,   aby

v  rámci  zmapování sloupského  bludiště  vyšetřil  souvislost  vod

propadaji.ci.ch  se  u  Hřebenáče  s  domnělou   100  sáhů  hlu-

směru  spoči'vala v jeho objevu,  že  uvol-

něni`m stropů by bylo možno sledovat tok

Punkvy   dále,   tvrzeni.,   které   se   uskutečnilo

o  106  let  pozděii.  Dalši'  průzkum  podnikl  staro-

hrabě  Salm  v  Ci'sařské ).eskyni.

Expedice  na  dno  propasti  Macocha  byla  popsána  a  publi-

kována  v  roce  1811   při'mým  účastníkem  výpravy  j.  Sedláčkem

pod  názvem  „Beschreibung einer  Einíahrt  in  die  Mazocha"  otiš-
těném   v  „Neuer   Nationalkalender  fúr  die   gesamte  oesterrei-

chische  Monarchie".  Kolem  roku  1814  se  František  Hugo  poku-

sil  o  zaji'mavý  zemědělský  experiment,  kdy  nechal  spustit  na

dno  Macochy  berana  a  dvě  černé  ovce  v  naději,  že  se  dole
udrži' a  budou  se rozmnožovat.

Experiment  se  však  nezdařil,  ne  snad  z  důvodu  nedostatku

potravy a vody,  ale z nedostatku  slunce a velkou vlhkosti'.
Osobnost  Huga   Františka  ze  Salmu  výraznou   měrou   při-

spěla   k   počátkům  vědeckého   výzkumu   krasového   podzem'
a položila tak základy k vědeckému  bádání 20.  stoleti'.

Příšlě:

VÝzkum  propasti  Macocha  od  17. -19.  století (1.  čás[).
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KARBONÁTOVÁ  SEDIMENTACE  MORAVSKÉHO  KRASU
Ladislava Ondráčková, Jiří Kalvoda

PLATFORMNI
vÝvOJ

(Moravský kras)

flyš kulmské
facie

břid'ice
ostrovské
březinské

líšeňské            1
souvrství

(hádskcLříčské a :
kftinské

macošské
souvrství

Oosefovské,
lažánecké a

vilémovické v.)

Asi  před  390  miliony  lety  se začala

tvořit  na  územi',  kde  dnes  leži'  Morav-

ský kras  sedimentační  pánev.  |eji' vznik

byl  spojen  s  napi'náním  a  extenzi'  zem-

ské   kůry.   Tyto   procesy   doprovázely

podsouváni'   kůry    brunovistulika,    teh-
dejši'ho    předchůdce    dnešni`    Moravy,

pod   zbývaji'ci'   část   Českého   masivu.
Zpočátku vznikaly nehluboké deprese,

kde  se  v  kontinentálni'ch  podmínkách

(ři'čních   a   jezerních)   ukládala   bazálni'

devonská  klastika.  |sou  tvořena  přede-

vši`m  slepenci  a  pískovci  a  charakteris-

tická je načeívenalá barva.  Po zatopeni'

mořem   se  přínos  siliciklastických   hor-

nin  výrazně  sni`žil   a    vzn.iklo  prostředi`

vhodné  pro  tvorbu  karbonátů.  Během

dalši'ch   asi   40   milionů   let   dominoval

tento   typ   sedimentace   a   ukládaly   se

mocné  sekvence karbonátů  macošské-

ho  a  li'šeňského  souvrstvi'.

J                   Starší    macošské    souvrství    repre-

Korelační schéma vÝvoje

Moravského krasu

zentuje  sedimentaci  karbonátové  plat-

formy  a  jeji'ho  okraje.  Tvoři`  je  josefov-

ské,  lažánecké a vilémovické vápence,

jejichž  ukládáni'  se  opakiije  ve  čtyřech
cyklech.  Jednotlivé  typy  vápenců  jsou

charakteristické   svou   barvou,   struktu-

rou  a faunou,  které odrážeji' změny se-

dimenačni'ho  prostředi'  spojené  s  koli'-

sáni'm  mořské  hladiny.  Nejméně  rozši'-

řené jsou  černošedé josefovské vápen-

ce  s  hojnými  schránkami  brachiopodů.

Ty   se   laterálně   i   vertikálně   zastupují

s  tmavě  šedými   lažáneckÝmi  vápenci,

tentokrát s  hojnými  amfiporami   (v prů-

řezu  až  30  cm  velkými)  a  dalši`mi  stro-

matoporami  a  korály.  Výrazné  odlišné

jsou  světle  Šedé  korálové vápence vilé-
movické,    posledni'   Člen    macošského

souvrstvi..

Ve  spodni'm  t.amenu  se  moře  pro-

hlubuje,  což  patrné  souviselo  s  tekto-

nickÝmi procesy doprovázeji'cími  počá-

tečni`   etapy   variského    vrásněni`.    Ve

svrchní   části   svahu   mořské   pánve   se

ukládaii`    hli'znaté    křtinské   vápence    li`-

šeňského    souvrství   s    hojnými    kono-

donty  i  planktonickými  jednobuněčný-

mi   mři'žovci  a  níže  potom  hádsko-říč-

ské  vápence  tvořené  úlomky  lilijic,  řas

a    di'rkovců.    Tyto    organismy    nežily

v  místě  ukládáni'  vápenců  ale  v  oblasti

mělkého    šelfového    moře.    Vytvářely

karbonátový  pi'sek,  který  byl  splavován

na  okraj   karbonátové  platformy  a  při

velkých bouřkách  nebo zemětřeseních

docházelo   k   uvolňováni'   těles   těchto

sedimentů.   Podobně   jako   při   svaho-

vých   pohybech   na   souši   tělesa   gravi-

tačně  sklouzávala.  Přitom  se  ale  mi`sila

s  vodou   a  částice  se   znovu   ukládaly

v  hlubší  části   pánve.  Tento   proces  se

v  geologické  terminologii  označuje  ja-

ko   turbiditni`  proudy   a   vápence  takto

vzniklé jako  kalciturbidity.

Při  hranici  devonu  a  karbonu  došlo

k   vÝznamné   celosvětové   klimatické

změně  a  nastupuje  doba  ledová,  která

je předzvěstí známého svrchnokarbon-
ského  zaledněni..  V  tomto  obdobi'  do-

chází  k  výrazné  změně  v  ukládáni'  vá-

penců.  Na  počátku  karbonu  v   tournai
v zájmovém územi' převládají opět hli'z-

naté   křtinské   vápence.   Na   rozdi`l   od

spodnofamenských   křtinských   vápen-

ců  vznikaly v  hlubši`m  prostředi',  a to  při

úpatí svahu  pánve,  kam  byl  karbonáto-

vý   kal   transportován   výše   zmi'něnými

turbiditními   proudy.   Při  variském  vrás-

nění v karbonu  došlo  k vÝraznému  tek-

tonickému   zkráceni'   devonských   vrs-

tevni'ch   sledů,   při   kterém   seďmenty

Moravského  krasu   rotovaly  asi   o  90°

a  přesunuly se  do  dnešni' pozice.
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PODZEMNÍ STAVBY -CHARAKTER,  ROZDĚLENí

M. Šlezingr, VUT FAST Brno

Téměř každé z českých a  moravských měst a městeček ucho-
vává  pověsti  o  podzemni'ch  stavbách  různého  rozsahu,  jež  se  pří-

mo  v  něm,  nebo  v jeho  okoli`  nacházeji'.  Dle  těchto  pověstí  bylo

podzemni'mi chodbami  město zásobováno v době obleženi',  slou-
žily jako  poslední  Úniková  cesta  do  bezpeči.,  či  jimi  pouze  chodili

záletni. mladi'ci   za rozvernými paničkami.1  když velká většina těch-

to  při'běhů  se  řadí do oblasti  pověstí,  mnohé  maji` určitě  racionálni`

jádro.
Všeobecně   známé   jsou   rozsáhlé   podzemni'   prostory   pod

Znojmem,  jihlavou,  Táborem,   Kutnou  horou  a  mnohými  dalšími

městy.  Nutno  je  však  i.asně  odlíšit  skutečné,  historicky  doložené,

částečně  Či  úplně  zmapované  podzemní prostory,  u  kterých  zná-

me důvod a   Účel jejich vzriiku,  od  těch, o  nichž j.sou   zmi'nky poii-

ze  v  pověstech,  ve  starých  kronikách  i  jjnde,  ale  pro  nás jsou  vel-

kou  neznámou.  Nutno však  poznamenat,  že  i  v  „dobře"  probáda-

ných  podzemni'ch  prostorách  se  můžeme dočkat překvapení, jeli-

kož  štoly vybudované  ke  konkrétni.m  účelům  (např.  těžba  nerostů,

odvodňovaci' a  větraci. systémy,  aj.  )  mohly  být v  následujících  sto-

leti'ch využi`vány k úplně jiným   účelům -viz při'klad Jihlavy, Znojma

aj.

0  významu  podzemni'ch  štol  v  bli'zkosti  bývalých  hornických

měst není pochyb,  stejně jako je do značné  mi.ry známa  i  poměr-

ně  přesná  doba jejich  vzniku.  Otazni'ky jsou  mnohdy  kladeny  pře-

devši'm  právě  k  účelu jeiich  dalši`ho  využiti.,  při'padně  i  zneužití,  vel-

mi  zaji`mavé  mohou  být j  nečekané  nálezy v těchto  objektech.

Zájemci o  prů-

zkum  podzemi'  na-

lézaji' velíce  zaji`ma-

vé  pole  působnosti

také v rámci výzku-

mu   mnoha  dalši'ch

staveb.      Význam-

nou  zájmovou  ob-
lastí  jsou  napři'klad

ci'rkevni'      objekty.

Téměř  každý  z  his-

torických    kostelů,

klášterů,    čÍ    jiných

významných      ci'r-

kevni.ch  staveb  měl

a  má  rozsáhlé  pod-

zemni`        prostory,

slouži.ci'    za    dlou-

hou   dobu   exísten-

ce  stavby  k  nejrůz-

nějším          účelům.

Známá  a  doložená

rickou  hodnotu, často stoji` na mi'stech mnohem starších, ve své do-

bě  významných  staveb,  a  proto  i  při`padné  nálezy  výrazně  přispi`-

vaji. do složení velké  mozajky  naši.ch  dějin.

Rozsáhlé a unikátni' podzemni' stavby se mnohdy nacházeji' ta-

ké v  oblastech  historických  center  měst.  Za  svůj  vznik vděčí zpra-

vidla  čistě  prozaickým  Účelům.  |ednalo  se  většinou  o  sklepni'  pro-

story a sklady pod kamennými  měšt.anskými domy, vznikaji'ci`mi ve

13.,  ale  předevši`m  pak ve  14.  a  15.  stole`i'.  V při'padě  nutnosti jejich

rozšiřováni.  byla  kopána  dalši'  podzemni'  patra,  s  úpravami  (erénu

se  stávalo,  že  původně  nadzemni' častj  objektu  byly  přeměnily  na

sklepy, při'padně suterenní obytné prostory.  Z důvodu výhodného

propojeni'  skladů,  možného  rychlého  úniku  obyvatel  přj  ohroženi.
objektu,   ale  i   z  důvodů   zcela  jiných,  docházt.  v   pozdější  době

k  propojováni'  sklepů.   K  zřizování  podzemni'ch   spojení  jednotli-

vých  objektů  j  budováni' dalších  podzemni`ch  prostor přispi'vala  ta-

ké  nelichotivá  lidská  stránka,  a  sice  všudypři'tomná  kriminalita.  Jed-

nalo  se  o  tajné  páleni' ,,kořalky",  sklady  neprocleného  zboži',  místa

přechováváni. kořjsti  z  krádežt. a  podobně.
Prohlubováni',  propojováni`  a  vůbec  nárůst  využitelnosti  býva-

lých  sklepni'ch  prostor  nutil  stavitele  ke  zřizování  složitÝch  větra-

ci.ch   a   odvoňovaci'ch   systémů.  Tyto   spolu   s  vlastními   sklepni'mi

a propojovaci`mi  prostorami  pak tvořily a  mnohdy dodnes Woři` slo-

žitý  spletenec  chodeb  a  mi'stnosti'.  Neustálý    běh  času  však  nepřj-

dal  ani  těmto  stavbám.  Úpravy  na  povrchu,  budováni.  kanalizace,

přejezdy  těžkých  vozjdel,  ale  také  válečná  léta  a  mnoho  dalši.ch

Zřícenina  hradu  Blansek (foto T.  Přichystal)
jsou   samozřejmě   i

podzemni'  propojeni.  takovýchto   staveb.   Množstvi`   dodatečnÝch
úprav,  přestaveb,  dostaveb,  úmyslných  zaslepeni'  i  rozsáhlých  re-

konstrukci', při.mo vybi'zi` k zaji'mavým a při'nosným archeologickým

výzkumům.  Tyto  je  však  bohužel  možno  provádét  ve  větši.m  roz-

sahu   pouze  vyii'mečně,   při  opravách,   nebo  rekonstrukci.ch.  Výše

jmenované  objekty  maji`  většinou  samy  o  sobě  nezměrnou  histo-

íaktorů  bylo  při'čin-

nou    jejich    mi'stni.

destrukce,   vzmku

sesuvů,          zři`ceni'

stropů,  či  zatopeni`

spodni.ch        pater.

Obdobi'  morových
ran,  husitské  války,

neklidná  první  po-

lovina     17.     století

a     mnohá  jiná  lid-

ská    neštěsti.    dala

zapomenout      na

dočasně       ukryté
cennosti,    na    na-

rychlo  vyhloubené

skrýše.  Toto  vše  na

nás     čeká     spolu

s  velkým  nebezpe-

čím     v     podzemi.

měst.

V    našem    za-

myšleni`     nemůže-

me  zapomenout  také  na  rozsáhlá  šlechtická  si'dla.  At. již  byla  (Pra-

ha,  Český  Krumlov,  Benešov  nad  Ploučnici'...)  nebo  nebyla  (Pern-

Štein,  Veveři',  Rábi`...)  součásti' městskÝch  aglomeraci`,  budováni`  mé-

ně  či  vi'ce  rozsáhlých  podzemni`ch  prostor  zde  bylo  téměř  pravi-

dlem.  Jednalo   se  jadnak  o   podzemni.  stavby  nutné   pro   provoz

a  řádné  plněni.  funkce  hradu,  pevnostj  nebo  tvrze,  jako  jsou  stud-
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r`a,  podzemni. zásobárny -sklepy,  sklady, vězeni',  aj. ,  ale také o dů-

ležitÝ  „nadstandari"  jako  je  podzemni'  úniková,  při.padně  zásobo-

vaci. cesta,  nebo skryté,  tajné, Často  i  následně  zazděné podzemni'

mi`stnosti.   Raritou   neni.  ani   doložené  využiti.  mnohdy   rozsáhlÝch

přirozených  podzemni'ch  prostor -tedy jeskynních systémů (Hrady
Holštein  a  Blansek,  Bojnice,  aj.)  Rozsáhlé  podzemni'  prostory  byly

budovány  nejen  u  středověkých  hradů,  ale  také  v  rámci  později

budovaných  a  zřizovaných  vojenskÝch  pevnosti. (Špilberk).

Dalši' velká  skupina  podzemni'ch  staveb  sloužila  a  slouži'  k od-

vádění vody.  Jde jednak o odvodňovací systémy jinak využi.vaných

podzemni'ch  staveb, iednak  o  rozsáhlé  podzemni. systémy  pro od-
váděni' odpadni`ch vod. Tedy jednotné (odvádi' splaškové a dešt'ové

vody  společně)  a  oddi'lné  (odvádi zvlášt. dešt.ové  a  zvlášt. splaškové

odp. vody)   kanalizačni' sběrače.  Mnohé z  těchto sběračů /sou  sta-

ré sto  i  více  let, jedná  se vlastně o vyzděné  podzemni' štoly  mnoh-

dy  značných  rozměrů,  a  nejsou  iiž  využi`vany.  |iné  slouži`  dodnes.

Historická  centra  předevši.m  větších  mést jsou  často  doslova  prot-

kána  si.ti'  kanalizačni`ho  potrubi'  různého  stáři'  a  iaké  různého  prů-

měru.  Štoly,  předevši'm  větších  průměrů,  mohou  b)'Jt  zdrojem  pro-

blémů  po  mnoho  dalši`ch  desetileti..  Vlivem  prouděni' vody v  poru-

Šeném  potrubi'  a  předevši'm  pak  vlivem  možného  následného  vy-

tvořeni.  kaverny   -  tedy  vyplaveni'  jemnozrnného  materiálu  -  může

doji`t  k propadu  a vzniku  následných velkých  Škod  na  maietku  i  lid-

skÝch  Životech  (Brno  -Pekařská  ulice,  aj.)

Zapomenout  nemůžeme ani  na  rozsáhlé  podzemni.  prostory

slouži'ci.  jako  sklady  vína,  Či  ovoce.  Předevši'm  vinné  sklepy  dosa-

huji. mnohdy impozantni'ch  rozměrů  a  déíky chodeb  se  poči`taji'  na

kilometry.  Ti'm  je  proslulá  předevši'm  jižni'  Francie  a  Španělsko,  ale

Íozsáhlé vinné  sklepy  se  nacházeji' `aké  např.  na jižni' Moravě.  |ed-

ná  se  o  velké  archi'vni'  sklepy  vinařských  závodů  (Bzenec,  Valtice)

ale   i   sklepy   drobných   vinařů.   Mnohé   z   „malých"   soukromých

skli'pků dosahuji` i  mnoha desi.tek meirů délky a sahaii' do  značných

hloubek.

Zvláštni.  kapitolu   pak  mohou   ivořii  podzemni'  vojenské  pev-

nosti,   na   našem   územi'  budované   předevši`m   v   předvečer  druhé

světové  války.  |edná  se jednak  o  sousiavy  malých  obranných  pev-

nůstek,  jejich  životnost,  nebo  spi.Še  životnost  jejich  posádek  byla

poči.tána  na  dobu  velmi  krátkou,  takže  nebyly  vybaveny  pro  dlou-
hodobý  pobyt  obránců,  ale  také  o  mohutné  podzemni'  pevnostj

pro  siovky vojáků,  o  nékolika  podzemni'ch  patrech,  kde  byla  zajiš-
těna  klimatizace, vlastní výroba el.  energje,  úprava vody a pod.  Bu-

dováni` pevnosti` s využiti'm  podzemni`ch  prostor -at' již  umělých,  Či

přirozených  -neni.  jen  výsadou   XX.   stoleti',  \Jiz   napři`klad  jeskynni'

hrad  v  Ryti.řské  jeskyni,  aj.

Velmi  bli'zko  k  využiii`  podzemni'ch  prostor  coby  pevnosti.  má

i  jejich  využiti` jako  velmi  dobře  chráněné  výrobni.  haly,  továrny,  di'l-

ny.  Znám  je  ob)ev  kovářské  di.lny  v  jeskyni  Býči`  skála,  penězoka-

zecké  di'lny v  Koněpruských jeskyni`ch  a dalši.. V  nedávné době  by-

la  řada  ieskyni'  Moravského  krasu  (i.  Výpiistek,  Kůlna)  využita  jako

továrni'  hala.  K  obdobným  Účelům jsou  za války využi'vány  i  želez-

nični',  Či  jíné  tunely.

Zapomenout   bychom   také   neměli   na   podzemni'   dopravni`

stavby.  At.  již  jsou  to  rozsáhlé  železnični'  nebo  silnični'  tunely,  pře-

konávaji'ci.   dnes   iiž   mnohakilometrové   vzdálenosti,   tak   došiíoka

rozvětvené   tunely  podzemni.ch  drah  -  metra.  Některé  z  nich  isou

dnes  staré  mnoho desi'tek let a stávaji` se  tak jednou  z  technických

památek  lidstva.

Z  hlediska  potenciálni'  ochrany  osob  a  majetku  v  při`padě  vá-

lečného  konfliktu,  se  podzemni. prostory jevi` jako  ideálni. již po sta-

leti..  Úkrytem  prvni`ch  lidi. byla  zřejmě jeskyně,  stejně jako úkryt par-

tyzánů  za  druhé  světové  války.  Ve velkÝch  městech  byly  pak v  mi-

nulosti  záměrně budovány rozsáhlé  podzemni' prostory, jež  by po-

tenciálně  mohly  sloužit  jako  vojenské  kryty  (prostory  podzemni'

dráhy  i  z\'láště  vybavené  podzemni'  úkryty  pro  mnoho  tisi`c  osob,

opatřené  neimoderněiši' výbavou).

jistě  bychom   našli   dalši`  zaiímavé  podzemni'  s`avby   (hrobky,

úložiště  odpadu,  aj.)  o  kteíych  by  se  dalo  mnoho  poutavého  na-

psat.  Avšak  i  z  předloženého  výčtu  je  patrné,  že  objektů,  se  který-
mi  by  Čtenář  mohl  bý  seznámen  je  celá  řada.  V  při`Šti.ch  či.slech  se

pokusi'me na  některé z  nich  upozornit.  Nabi'zíme tedy  zvláště zaji'-
mavé  povi'dáni'.  Dovoluji  si  také vyzvat  vážené  čtenáře,  aby  redek-

ci  upozornili  na  zajímavosti  z  této  oblasti  v  iejich  okoli',  při'padně

neváhali  zaslat  při`spěvek  na  obdobné téma.

Článek  vznikl  za  podpory  Grantového  projektu  Č.   103/99/0456

a vÝzkumného záměru VUT CEZ. |22/98:261100006.  Dékujeme.

POKYNY PR0 AUTORY:

1 )  Za  obsah  jednotlivých  při'spěvků  odpovi'dá  autor.

2)  U  použité  literatury  uvádějte jméno  autora  a  zdroj  pod-

le  standartní formy.

3) Texty v  žádném  při'padě  sami  nezalamujte a  neupravujte

(tzv.  sloupcováni`,  makra  apod.).

4)  Pro  spestřeni`  a   srozumitelnost  článku  uvi'táme  přilože-

né  mapky,  grafy,  kresby,  tabulky a  fotografie.

5)  U  fotograíií uvádějte  autora  a  název  sni`mku.

6)  Obrázky  a  fotografje  budou  na  požádání vráceny.

7)  Uzávěrky  jsou  asi  měsi'c  před  vyjitím  dalši'ho  čísla.

8)  U  odborných  článků  zpracujte  prosi'm  stručné  resume

ve světové  řeči  (nejlépe angličtina).

9) Text pokud  možno dodávejte na disketě ve Wordu

spolu  s vytištěnou  podobou,  případně  psaný  strojem.

10)  Redakce si  vyhrazuje  právo opravit  gramatické  a  stylis-

tické  chyby.

11 )  Při`spěvky  nejsou  honorované.
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Z  PODSVĚTÍ  MORAVSKÉHO  KRASU

Josef Šamalík

Je tomu již  75  Iet od oběvu jedné z nejpěkněji vyzdo-
bených  jeskyní  v  Moravské  krasu.  Již  roku  1926  byla  Bal-

carka  zpřístupněna  veřejnosti.  Redakci  se  podařilo  získat

článek  otištěný  2.   12.   1926   v   týdeníku   llustrovanÝ  svět.

Zvláště  v  dnešní  době   musíme  obdivovat  houževnatost

a odvahu tehdejších objevitelů, dělníků-skalních duchů pod-

porovanÝch   poslancem   J.   Šamalíkem  jedněmi  obdivova-
nÝm, druhými odsuzovaným za necitelné zásahy do původ-
ního rázu jeskyní. Bohužel nemůžeme otisknout původní fo-
tosrafie,  protože  podklady  jsou  jen  nekvalitní  xerokopie.
Článek je otištěn v původním znění a s původními názvy.

Letos   v   neděli   Velikonočni'   odevzdal   jsem   veřejnosti

Ostrovské jeskyně,  hned  v r.  1924  objevené, jež  má ve své

správě  akc.  společnost  Mor.  Krasu.  |eskyně jsou  pohodlně

zpři'stupněny  a  elektrickým  světlem  opatřeny.  Nachází  se

u samé obce a vchod do nich -známá kůlna v Balcarově ská-

le -spojen se silnicí pěkně upraveným chodníkem.

V   kůlně   Balcarovy   skály   bádal   již   v   r.   1869   známý

dr.  Wankel,  kterÝ  zjistil,  že  Balcarova jeskyně  byla  si'dlištěm

člověka  paleolitického.  Nalezl  při  kopáni'  náplavy  v jeskyni

ohniště  a  nástroj  z  přiřezané  kosti.  Jiný  známÝ  badatel  dr.

Kři'ž  dal  vykopati  v  Balcarově jeskyni  dvě  šachty,  ale  na  ob-

jevy  nepřišel.  Před  26  roky  probádal  vědecky  celou  Balca-
rovu jeskyni  ředitel p.  Knies,  který o svých vÝzkumech vydal

spis: „Pravěké nálezy jeskynní Balcarovy skály" u Ostrova na

vysočině  Drahanské.  V  jeskyni   objevil   6  ohništ.  a  popelišt.

a   mnoho   nástrojů   kostěných,  jako   zlomky   kopi'  a   hroty,

ornamentované   úlomky,   brousek   z   břidlice,   280   kamen-

ných  nástrojů,  jako  vrtáčky,  nožíčky  a  pod.  Mimo  to  našel

v  jeskyni  veliké  množství  kostí  ze  zvířat  diluviálních,  jako:

bobra,  soba,  medvěda,  nosorožce,  koně  aj.  Badatelé  z  po-
sledni' doby,  jako  proí.  dr.  Absolon  aj.  Balcarovu j.eskyni jen

proměřili  a  stručně popsali.
V  této  -jak  miístní  obvatelstvo  říká -  kůlni,  začali  praco-

vati  dobrovolní  dělníci:  Franta  a  Jan  Nejezchlebovi  a  posli'-

ček  Petlach  z  Ostrova.  Prokopali  se  štolou  směrem  na  vý-

chod,  až  ke  skalni'  stěně.  Vykopávali  travertýnové  úlomce,

krápníky, kosti.  Radi.val jsem jim, aby kopali do vrchu, ale ne-

dbali,  kopali  dolů,  v  širokém  koméně,  ale  pak  práce  zane-

chali.

Měl jsem  tušení,  že  prostory  musi' býti ve vrchu.  V  tom-

to  přesvědčení  mne  utvrzovaly  dvě  okolnosti:  Po  20  roků

chodíval jsem  na povrch  Balcarovy skály -v době zimní -sle-

dovat  malou  dolínku,  kde  za  sněhu  i  mrazu  bývaly  mokré

kameny.  Sníh  tam  býval  roztátý.

Zvláštní to zjev! Teplo z vnitřni'ch prostor proráželo tím-

to  mi'stem  na  povrch  a  rozpouštělo  sníh!

A  druhý  zvláštní  zjev:   Naplavené  krápníky  v  průkopu

šachty. Ty  musela voda strhnouti  s vrchu  dolů.

Pustil jsem  se  do  práce  na jaře v  r.  1923  s  několika děl-

níky -bez prostředků. Vymohl jsem dělníkům  podporu v ne-

zaměstnanosti a ostatní mzdu  doplácel z diet a různÝch  při'-

jmů,  které jsem  opatřoval.
Dělníci  pracovali  pod  mÝm  vedením  na  několika  mi's-

tech.  Na západní straně  Balcarky objevena v červnu  r.1923

Balcarova skála skrývajíci' v sobě jeskynní labyrint

malá, ale krásná jeskyň-

ka  Popeluška.  Pracová-

no  hned  na  jejím  zpři`-

stupněni'.     Pod    touto

jeskyni'  jsou  zaplavené
a    zabořené    jeskyně.

Mezi   balvany  a  hlínou

našli  jsme  rozbité  kosti

předpotopni'ch  zvířat.
Pracováno  ve  Vin-

toci'ch,   kde   jsme   pro-

nikli  80  m  hluboko  do

divokých  rokli', dále po-

de  dvorem  a  ve  dvou
závrtech.   Všude   jsou

velké    naděje    na    dalši'

objevy.

Balcarka   mne   nej-

vi.ce ze všech  mi'st vábi-

la.  Dvakrát  mně  dělni'ci
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odešli  z  prokopaných  sluji.  u  povrchu.  Napadlo  mně  sledo-

vati  za  mrazu  tyto  průkopy.  A  hle,  v  levém  průkopu jinovat-

ka  na  stropě.  Neklamné  znamení,  pravé  cesty.  Po  třetí mu-

seli dělni`ci chopiti se práce v těchto mi'stech a za dva dny už

jsme  byli  v  chodbě,  vedoucí  k  prostorám.  Dne  22.  února
1924  sestupovali  jsme  již  do  nových  prostor.  Byli  jsme  na

balkoně - nynější Stojanovy kaple -v jednom jeji'm výklenku.

Druhého dne dělni'k |edlička slezl na dno jeskyně a já šel do

průkopu  kůlny  -a  hle:  hned  j.sem  slyšel  dělníka  nad  sebou
šramotit.  Ve  dvou  dnech  byl  prokopán  při`stup  do  jeskyně

z  kůlny.  Už  27.  února  1924  pronikli  jsme  dalši'mi  chodbami

do jeskyně  pi'.  Masarykové.

Dne   12.   března   pronikli   jsme   do  jeskyně   Wilsonovy

a dómu zkázy.  Dne 22. dubna  1924 pak pronikli jsme do dó-

mu  Foschova  a jeskyně  Mosseweldovy  (Belgické).

Stojanova kaple vyniká zvláštní klenbou a balkony, kráp-

ni`ky  zdobených.  Na  pravé  straně jest  útvar,  podobný  kaza-

telně.  Na  obloukovité  klenbě  spodní visi' mnoho  „křiváčků"

a  brček.

Za  Stojanovou  kaplí jest menši' kaplička s různými  křivá-

ky  a  parůžky.  Ve  vrchu  otvírá  se  široký  komi'n  s  bi'lým  stro-

pem  a  černými  krápni'ky.

|eskyně  pani'  Masarykové jset  barevná  a  převelmi  kráp-
níkovitými  útvary  bohatá.  Kam  oko  spočině,  všude vidi'  růz-

né barvité útvary.  Polský redaktor Opechovski z Varšavy po-

pisuje  tuto  jeskyni  v  Dzienniku  Bydgoškim  takto:

„Ta jeskyně přeplněna jest opravdovým  lesem stalaktytů
všech  tvarů  a  nejrozmanitějši'ch  barev.  Stalaktity  v  této  jes-

kyni  i.sou  tenké  a  dlouhé,  že  jen  dotekem  neúmyslným  by

spadly.``

Elektrické  osvětleni'  jeskyni`  pí.   Masarykové   učinilo  po-

hádkou.  Nikde  nenajdeš  mi`stečka  prázdného.  Boky  i  strop

jsou  zrovna  posety  tisi.cj  krápni'ky,  z  nichž  převládají „brky".
Tyto  jsou   travertýnové,   „porculánové"   a  sklenné  (průhled-

né).  Různé  útvary záclonovité -žlutě zbarvené -jsou  bi.le le-

movány.

Jeskyně  Wilsonova  ie  zjev  snad  jedinečnÝ.   Polský  red.

Opechowski  o  ní  pi'še:

„Je to jeskyně s  krkolomnou  horni` galerií,  která  při  mag-

nesiovém  světle  vypadá  jako  čarovná  katedra  krásně  zdo-

bená..."

je  to  nádherné  panorama,  jeji'ž  boky jsou  samé  varha-
novité  útvary.  Klenba  se  ši'ři'  na  všechny  strany.  Stěny  jesky-

ně  jsou  žluté -klenba  však jest  bi'lá  -ale  krápni'ky  žluté.  Na

každém  se třpytí kapička vody.  Po  boku jeskyně jest vysoká

panorama  s  bohatými,  barevnÝmi  ozdobami.  Je  to  velkole-

pý obraz, od  něhož se stěží Vaše oko odtrhuje.
Dóm zkázy je zničená předpotopní jeskyně. Jeskyně pí.

Masarykové a jeskyně Wilsonova i.sou  předpotopní i.eskyně

zachované.  Polský  red.  Opechowski  o  ni. píše:

Ta  jeskyně je  doopravdy  divoká  a  při  tom  nei.pěknějši'.

Když  magnesjové  světlo jasně  se  rozbleskne,  tu  zdá  se,  že

strop  se  sesypal.  Ó, iak  překrásně  se  vyii`má jeskyně  při  pla-

nouci` pochodni. Ticho a chladno. Ci'ti'š, jakoby ledověl dech.

A když pat-
říš       na       ty

zkamenělé
kaskady,

závěsy   vá-

penné,   ze
stropů  vys,'-

c,,   záclony,

sloupy,

sv,'cny        a

baldachý-

ny'    z    kte-

rých  kapka

za   kapkou

vody stéká,

tu         nevy-

cházíš         z

úžasu."

Dóm
zkázy,  elek-

tricky

osvětlen'

působí    na
návštěvn'`- Handžar v Popelušce
ka dojmem
velmi  mohutnÝm.  Obrovksé balvany, stmelené jeden  ke dru-

hému,  tvoří zaj.i'mavé  skupiny. Tak jeden  balvan  vypadá  z  vr-

chu  jak  velbloudí  hřbet,  z  předu  jak  otevřená  tlama  velryby

a z boku jako kazatelna. Na jedné straně balkon, do vrchu ko-

mt'n, a na protějši' straně dalši` jeskyně. Z dómu zkázy sejde do

obloukovíté chodby,  která  konči' zavodněnou  slují.

Největší dojem  vyvolá  dóm  Foschův,  na  100  m  dlouhý.

Dóm  tento  má mnoho partií obďvuhodných,  z nichž  „Hře-
benáč"  jest  atrakci' jedinečnou.  Je  to  skála  v  rokli,  zdobená

na  povrchu  „korunou"  a  jezírkem.   Krápníky  jsou  v  dómě

Foschově jako ze skla.

Po  pravé  straně jest  pěkný  balkon,  zdobený  překrásný-

mi  útvary.  Ty  lze zjistiti  na  balkoně samém.

Dóm  Foschův je zdoben  sklennými  krápni'ky  rozličných

tvarů, jako jsou:  mrkvičky,  ši'py,  háčky a  pod.

Po  levém  boku  vidíte  barevný  obraz,  vedle  něho  sku-

pinku  stalagmitů,  mezi  nimiž  vyniká  simetrický  kři'ž;  hned
vedle i.e dutý strom a sloup -2  m  vysoký.  Nad tím jsou velké

kom,`ny.

Na  sevemí straně jsou  tři  překrásné  skupiny  útvarů,  po-

dobné oltářům. V prostředním  nachází se vodni` nádrž, s ko-

rálkami.  Mezi  dvěma  posledními  skupinami  jest  vchod  do

jeskyně Moseweldovy -belgické -zdobené krásnými útvary.
Člen   francouzské   mise,   Henryi   Gonhier  z   Paříže,  ve

francouzské  revui  „Hvězda`'  vzpomi'ná  návštěvy dómu  Fos-

chova  takto:

V  této jeskyni,  která  připomi'ná  ve  všech  vzpomi'nkách

jméno  Danteovo,  náš  hostitel  vyslovil  city  přátelstvi`  Česko-

slovenska  k  Francii  a  po  odpovědi  M.  de  Montesquion  po-
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žádal  o  zapění Marseíllaisy."

jiný   člen   t'ranc.   mise   M.   Chibon,   pi'Še

o  návštěvě dómu  Foschova:

Konečně  spatřujeme   Čestnou   si`ň,   jíž

posl.   Šamali'k   dal   jméno   Foschovo    |e   to
ohromnÝ  sál,  jehož  rozlehlost  nemůže  býti

prosvětlena   světlem   magnesia,   které   ve
tmě  chvi'lemí  zazáři'.  Všude:  na  stropě  i  na

zemi jest  mnoho  útvarů.

Pekelná    fantasie    Danteova    se    těši'

z  těchto  pohledů.  Ze  všech  stran  sti`ny  nás

následují;  a  když  můžeme  je  proniknoutí,

je  to  tenkráte,  když  můžeme  uviděti  chao-
tické  skupiny  zvlášt.  osvětlené.  Náš  hlas  se

ztráci' v dálnu  a  když  zpi'váme  Marseillaisu,

tu  věříme -zcela  naplněni váhou  naději' ...

Ale žádné ozvěny nám neodpovi'dá ..."

Dóm  Foschův se musi' vidět -důkladně
- při  elektrickém  osvétleni',  které je  tam  zavedeno,  při  němž

jeho  krásy  vynikají.
Prokopávám se do dómu  Foschova ze s\Íé zahrady, kde

mám  zřejmé,  zabořené  chodby,  směřujíci.  k  dómu  Foscho-

vu. Až  toho doci`lím,  chci  se  pustiti  směry  západni`mi -k Ma-

coše.

V   zabořené   jeskyni   pod   zahradou   objevil   jsem   kosti

z   předpotopni`ch   zvířat,   zvláště  ze   sviště.   Celkem   zjjštěny

kosti  z  devi'ti  druhů  zvi'řat.

Pracoval jsem  sám  na  sebe  odkázán  a  na  svůj  náklad.

Ale  tak  to  v  národě  našem  chodi`  ...   Proved.  di'lo  sebe

lepší  a  větši'  -napřed  se  di'vaji'  na  tvůj  politjckÝ  šti't.  |e  to  ne-

smrtelnou  ostudou,  že  na  tabuli,  označuji'ci` jeskyně  Ostrov-

ské,  muselo býti odstraněno mé jméno -jako objevitele -aby

prý  návštěva jeskyni'  neutrpěla.

Cožpak  někdo  mysli`,  že  mé jméno  od  Balcarky  odlou-

či'?  Do  věků  -  ba  nikdy!  jsem  jeji'm  sousedem  polemi  i  za-

hradou, jsem vi.tězem  nad jeji'm tajemstvi'm a objevitelem je-

ji'ho  podsvěti'.  Až  mé  kosti  budou  na  ostrovském  hřbitově
dávno v popel obráceny -Balcarka  bude se svými  podzem-

ni'm  světem  stále obdivována  a  mé jméno  bude  se  snoubit

s jménem jeji'm.

Co  jsem  tyto  řádky  psal,   navšti'vilo  jeskyně  Ostrovské

přes  5000  návštěvni`ků.  A  všichni  byli  plně  spokojeni  s  tím,

co viděli.  Od  Macochy i.de  se  pěšky 40  minut  romantickým

žlebem,  nebo  se  jede  10  niínut  autobusem.  Navštivte  Ost-

rov  a jeho  podzemni'  krásy!

•''--- V.

0.        -`   ®    ®  o
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SPELEOTERAPIE V OSTROVĚ  U  MACOCHY
Pavel Slavík

Opakovaný,  či  déle  trvaji.ci'  vliv  jeskyn-

ni`ho  pros(ředí  na  lldský  (ale  i  jakýkoliv  jiný

živý)   organismus   většínou   vyvolá   reakci,

která  může  být  při`znivá,  nebo  nepři'znivá.

Speleoterapie je léčebná metoda, která tyto

při.znivé  reakce  zkoumá  a  zi'skané  poznat-
ky využi.vá k léčbě některých chorob.

Z  historie  je  patrno,  Že  podobné  Účin-

ky  byly známy již v antickém  Řecku  a  Ři`mě

(jeskyně  Kerkira  a  Herculaneum),  písemné
zmínky  o  speleoterapii  jsou  z   15.  stol.  ze

solných  dolů  Wieliczka.,  v  minulém  stoleti'

se   ve   stři'brných   dolech   v   Oberzeiringu

v  Rakousku  konala  první speleoterapie pod

lékařskou   kontrolou   atd..   Moderni'  základ

pro  speleoterapii   vytvořil  až   Dr.   Karl   Her-
mann Spamagel v 50. letech tohoto století,

kdy v dnešní SRN v lázeňském  městě Enne-

petal  léčil speleoterapií dospělé asthmatiky.

Jeho   hlavni'   zásady   byly   potom   převzaty
a  rozvíjeny  v  různých  speleterapeutických

centrech   v   Evropě,   kterÝch   je   celá   řada

(Francie,   ltálie,   Mad`arsko,   Německo,   Pol-
sko,  Rakousko,   Rumunsko,   Rusko,  Sloven-

sko,   Slovinsko,   Ukrajina   a   dalši').  Tato   zaři'-

zeni'  jsou   většinou   zdravotnická,   tzn.,   že

jsou řízena Šéflékařem a mai.i` odborný zdra-
votnický personál.  Dnes je vrcholným orgá-

nem pro speleoterapii stálá komise pro spe-

leoterapii  při  UIS,  v  České  republice  je  za-

stoupena  Českou  komisi'  pro  speleoterapii,

která je  složena z odborníků  lékařů  a  při'ro-

dovědců,  zabývaji.ci'ch  se  speleoterapii.

SPELEOTERAPIE  V  ČR

V   České   republice,   je   speleoterapie

provozována  ve  dvou   lokalitách   krasu   na
Moravě, a to v Mladči a Třesíně u Olomou-

ce a v Ostrově u Macochy. V Mladči probi'-

hala  speleoterapie  od  začátku  70.  Iet,  pře-

vážně  ve  formě  experimentu,  v  roce  1994

zde  byla  uvedena  do  provozu  ozdravovna

s  kapacitou  cca  35  lůžek. Třetí lokalita  spe-

leoterapie je ve  ZlatÝch  Horách v  bývalých

Štolách  rudných  dolů.

V Ostrově u Macochy byly prvni. poku-

sy se speleoterapii' zahájeny v r.1979,  které

po  2  letech  dostaly  konkrétní  podobu,  tak-
že  od.  r.  1982  zde  byla  zřízena  „Dětská  lé-

čebna  se  speleoterapii",  s  celoročni'm  pro-

vozem.  Tato  léčebna  vznikla  jako  zdravot-

nické  zaři'zeni` 0ÚNZ  Blansko a   ročně v  ni'

bylo  léčeno  asi   700  děti  z  celé  republiky,

což  za dobu její.ho  trváni  představuie  zhru-

ba  12  tisíc  pacientů.  Nemocni',  kteři'  do  lé-

čebny  přicházeji',  jsou  děti  Školni`ho  věku,

trpi'ci'   různÝmi,   hlavně   alergickými.,   choro-

bam.i  dýchaci'ho  traktu  .

Kromě    léčebného    programu    měla

a  stále  ještě  má  ostrovská  léčebna  dalši` dů-

leži(ý  úkol,  a  to  výzkum  speleoterapie,  kte-

rý  zde  probíhal  a  doposud  probi`há  (dři've

intenzivni', nyní dle finančni'ch  možnosti`, od

samého   počátku   jeji'ho   vzniku.   V   letech

1981  -1985  byl  řešen  Státni' vÝzkumný  Úkol

P-17-330459J)6  „Studium  využiti' speleote-

rapie  v  komplexni'  péči  o  astmatiky"  a  v  le-

tech    1986   -   1990   Státni'   výzkumný   úkol

P-12-303-808   06   „Význam   speleoterapie

v  komplexm. péči  o  asthma  bronchíale".

Výsledky   těchto   pětiletých   vÝzkum-

ných   studii'   byly   zpracovány   do   závěreč-

ných  zpráv,  které  prošly  oponentni'm  ři'ze

ni'm a kíomě toho, že byly prezentovány na

mezinárodni.ch  sympozii'ch  o  speleoterapii

a  světovém  kongresu  o  asthma  bronchiale

(Blansko  1986,  Bad  Bleiberg  1987,  lnterast-

ma  Praha   1989,  Bad  Bleiberg  1992,  Enne-

petal   1993),  byly  také  již  v  r.1985  hlavni'm

důvodem  pro  uznáni`  speleoterapie  Minis-

terstvem zdravotnictvi' České republiky jako

oficiální léčebné metody.

LÉČEBNÝ REŽIM

Tuto  léčebnou  metodu  nazýváme  sice

speleoterapii',   ale   neni'   to   zcela   výstižné.

Speleoterapie  v   našem   pojeti'  představuje

ucelený   komplex  léčebných   metod,   kdy
vlastní  pobyí  v /.eskyni. je  pouze  jeho  jed-

nou   součásti'.   Dalši'mi,   stejně  významnými

částmi  této  oíiciálně  uznané speleoterapie,

jsou:

odbomá rehabilitace
rekondiční programy

reedukační programy
vÝchova a psychoterapie

Výsledkem  je  potom  klimatická  léčeb-

ná  metoda,  podobná  klasické  klimatotera-

pii,  která jako  při'rodni'  zdroj  využi`vá  při'mý
vliv expozice jeskynním  mikroklimatem.

Z  tohoto pohledu je nutno  speleotera-

pii chápat jako doplněk celoroční léčby pa-
cienta,  kterou  kontroluje  jeho  ošetřuji`ci'  lé-

kař   (většinou   při'slušný   alergolog).   V   žád-

ném případě nelze považovat speleoterapii

za  zázračnou  léčebnou  metodu,  která  by

mohla  nahradit  ostatní léčbu.

MECHANISMUS ÚČINKU

je  dosud  stále  předmětem  výzkumu,
ktery  (viz  závěrečné  zprávy již  výše  zmi`ně-

ných výzkumných úkolů)  prokázal význam-

ný  imunomodulační  vliv  expozice  jeskyn-

ni'm  prostředi'm  na  lidský organismus.

Vi`me,  že celý léčebný proces je u vět-

šíny  pacíentů  „odstartován"  aktivací  latent-

ních  infektů,  jejíchž  průběh,  přes`ože  bývá

rychlý,  je  třeba  odborně  sledovat,  aby  byla

včas,   t.   j.   s   předstihem,   učiněna   patřičná

opatřeni',   směřu/i'ci`  k  očekávanému   při'zni-

vému  efektu.  Toto  poznáni.  svádi`  k  hypoté-

ze, že se vlastně jedná o určitý druh  popu-

dové  léčby,  založené  na teorii  stresu. Tento

závěr   však   nemůžeme   jednoznačně   při-

jmout,  protože ve  hře je ještě  celá  řada dal-

ši'ch  aspektů.

VÝSLEDKY VÝZKUMU

1.  Z  klinického  hleďska  se  asthmatické  po-

ti`že pacien`ům v době pobytu v léčebně

výrazně  snižuji..  Toto  zlepšeni.  zdravotni.-

ho  stavu  přetrvává  v  různé  míře  i  po  ná-

vratu  domů.  Dlouhodobého  efektu,  ně`

kdy  i  vymizeni'  poti'ži',  doci'Ii'me  opaková-

ni'm  léčebného  pobytu.  KIínický  stav  se

vÝrazně  zlepši'  asi  u  50  -  60  %  pacientů;

naopak   u   5   -   10   %  se   vůbec   nezlepši'.

|sou  i pacienti, kterÝm pobyt v jeskyni vů-

bec nesvědčí.  NejvÝraznějši' pokles poti'ži`

byl   pozorován   u   pacientů   s   alergii.   na

podkladě iníekce.
2.  V oblasti  imunologického vývoje děti` byl

prokázán  kladnÝ  modulačni'  vliv  u  řady
imunologických  funkci',  a  to  jak  v  oblasti

nespeciíické  imunity  (lysozym,  eosinoíi-

lie),    tak    i    v   oblasti    imunity    specifícké

-protilátkové   i  buněčné.   (lmunoglobuli-

ny   serové   i   sekrečni.,   T   lym-   phocyty

a  pod.).

3.  Z  ekonomického  hlediska  je  speleote-

rapie   rovněž   úspěšná,   nebot'   u   děti.

klesá    počet   zameškaných    hoďn   ve

škole   a   u  jejich   rodičů   se   snižuje   ab-

sence   v   zaměstnáni.   z   důvodu   péče

o  nemocné  di'tě.   Finančni'  efekt  z  po-

klesu    spotřeby   léků    nelze   hodnotit,
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nebot.  jejich  ceny  i   sortimem  se  neu-

stále  měn''.

4.  Zvýšila  se  tělesná  kondice  děti'  a  zlepšily

se  i  jejich  plicni'  íunkce.  To  má  velký  vý-

znam  pro  jejich  dalši`  tělesný  vývoj.

SOUČASNÁ PROBLEMATIKA

SPELEOTERAPIE

Speleoterapie,  tak  jak  zde  byla  v  hru-

bých   rysech  představena,   může  být  takto

praktikována  pouze  ve  zdravotnickém  zaří-
zeni`.  Souvisí  io  nejen  s  vlastni'  meiodikou,

ale   i    s   odborně   ŠkolenÝm    personálem

a   s  při'rodni'mi   faktory  (hlavně  jeskyněmi),

které isou pro nás známé a kontrolovatelné.

)en   tak   lze   aplikova(   léčbu   podle   našich

představ   správně   a   zároveň   přebírat   dle
zdravotnických  měři`tek  určíté  záruky  bez-

pečnosti.  Pobyt  v  jeskyni  je  určitou  zátěži'

pro   organismus,   tuto   zátěž  je   nutné   ne-
mocnému  organismu  dávkovat  obezřetně,

nebot.  každý  organismus  je  jjnak  citlivý  na

i.eji'  vni`mání.   Současně  je  třeba   brát  zře(el

na  aktuálni' zdravotni`  stav.  Jen  tak  doci.li'me,

že expozice jeskyni. působi. stjmulačně a  ni-

koliv  supresi\'ně.

Protože  existuji'  i  jinak  praktiko\Jané  lé-

čebné  metody,  rovněž  nazÝvané  speleote-

rapíi.,  které  neisou  pro\Jozovány ve  zdravot-

nickém  zaři'zeni.,  (v  posledni'ch  letech  se  ty-

(o aktMty  objevuji' stále  vi'ce  a  vi'ce),  je  nut-

né,   aby   byl   pacient   předem   informován,

kterou  léčebnou  metodu  voli`  a  kdo  za  jeji`

bezpečnost a odbornost ručt.. /71.m an/' v r)e-

jmenším    nechci    snižo`'a[   vÝznam    iinÝch

speleoierapeu[ickÝch  meiod,  k(eré  rovněž

využívaií  pobytu  v  jeskyni  a  používaií  siei-

ného názvu.  I  iyto léčebné prak[iky, řekné-

me   na    „Iéčitelské"   úrovni    mohou    mí(

z hlediska zdravoiního stavu pacienta velmi

dobrÝ  efekt.)

Souhrn:

Dě[ská léčebna  se speleo[erapii v Ost-
rově  u  Macochy je  stáiním  zdravoinickÝm
zařízenim,  v  němž  za  dobu   17  Iet  iejího

trváni  bylo  odléčeno  asi  12  [isic  pacien[ů.

Kromě   vlasiního   léčebného   poslání   plní

taio  léčebna  i  vÝzkumné  úkoly,  iÝkaiící  se

problematiky  speleoterapie.
Speleo(erapie není jen pobyt v jeskyni,

ale  je  celým  souborem  léčebnÝch  meiod

a jako  [aková  musí bÝt chápána jako dopl-

něk   celoroční   komplexni   léčby   nemoc-

nÝch.

V práci jsou shrnuty vÝsledky vÝzkumu

a    zároveň   ie   zmíněna    i    problematika

a  úskalí speleo[erapie.

MEZINÁRODNÍ TÁBOR JESKYNNÍHO  POTÁPĚNÍ V  MK

Michal  Piškula

Mezinárodni`  tábor jeskynni'ho  potápéni' \J  Rudici v  Mora\'ském  kra-

su  navázal  ve  dnech   13.  -17.9.1999  bezprosiředně  na  2.  národni'  spe.

leologický   kongres  a   4.   Mezináíodni'   seikáni`  ieskyňářů   v   Moravském

krasu.

Akce  sledovala  nékolik  ci'lů     Předevši.m  Šlo  o  oživeni'  tradjce  mezi-

národni'ch  seikáni` speleopoiápěčů  ,  která  se  konala  od  roku  1973  každé

dva  až  Čtyři  roky.

V  roce   1973  byla  na  kongresu  UIS  v  Olomouci  založena  komise

pÍo  poiápěni. v jeskynich.  Při  iéto  při'ležitos.i  se  konal  v  Moravské  krasu

prvni' iábor jeskynni'ho poiápěni. Tato setkáni. se opakovala v různých  ze-
mi`ch  až  do  počáiku  90.  Let.  Tehdy  se  vzdal  své t.unkce  dlouholetý  před-

seda  komise  F.  Piškula.  Od  té  doby  komise  nevyvi'jela  žádné zvláštni` ak-

tiviiy.  Změnu  nepřjneslo  aní  vedeni'  komise  JJ.  Bolanzem,  kierý  se  pro-

bojoval  na  mi'sto  předsedy  komise  na  kongresu  UIS  v  roce  1997  ve  Švý-

carsku.

V  zimé  1999 tsem  se  zúčastnil  setkáni` speleopotápěčú  z  Rakouska,

Švýcarska  a  Německa  v rakouském  Bad  lschelu.  Zde jsem  získal  podpo-

ru  pro  myšlenku  vytvořeni'  skupiny  pro  výměnu  zkušenosti'  a  iníormaci.

pomoci`   lnternetu.   jednáni'   na   tomto   seikáni'  bylo   velmj   zaji.mavé,   ale

akuini'  lavinové  nebezpeči. znemožnilo  praktické  exkurze.  |ako  možnou

altematwu  jsem  nabi'dl  Moravský  kras.

Na  základě  dlouhodobých  zkušenosti` se  dalo  ři'ct,  že  termi.n  okolo

poloviny  záři'  dává  mděii  na  dobré  vodni'  podmi.nky.  Uspořádáni.  celé
akce  se  ujal  brněnský  speleopotápěčský  klub  Labyrint.  Při`pravu  a  prů-

běh  celé akce  ulehčila  podpora starosty obce  Rudice pana  Nezvala.

Původní  plán,  který  předpokládal  i'ak  praktický,  tak  `eoretický  pro-

gram   poněkiid   nevyšel.  V  době   konáni`  iábora   byly  totiž  v  krasu   výji-
mečně dobré vodni' podmi'nky,  které chtéli  všichni  využi.t  k  poiápěni'.  Vi-

ditelnosi  5-10  m  se  nám  po  vi'ce  než  jeden  a  půl  roce  čekáni  na  Čistou

vodu  zdála  téměř  neskutečnou.  Pouze  v  ponděli',  prvni'  den  tábora,  se

uskutečnila   int.ormativni`   přednáška   o   Moravském   krasu   a   odpoledne

proběhlo  osvědčené  předváděni'  vÝsiroje  na  \Jolné  vodě.  Na  břehu  pře-
hrady  Křetinky  si  mohli  všichni  účasini'ci  prohlédnoui,  iakou  \'ýsiroj  pou-

ži.vaii' iejich  kolegové.  Byla  to  také jediná  při'ležiíost  během  celého  tábo-

ra,   kdy   bylo   možné   vidět   všechno   vybaveni.   pohroímadě.   V   dalši'ch

dnech  jjž  potápěni'  probi'halo  v  menši'ch  skuplnách.

Patnáct po.ápěčů z Némecka,  Polska a  Maďaíska a od  nás  lak mé-

lo  možnost  za  naši'  pomoci  poznat  Moravský  kras  z  té  lepši'  stránky.  Po-

iápěli  se  v  Amatérské  jeskyni  v  Konstantni'm  při'`oku,  Podzemni'm  vývě-

ru   Punkvy   a   v   Zadni.m   jezeře.   V   Punkevni.ch   jeskyni'ch   na   Čtyřici'tce

a v Červi`kových ieskvni.ch.  Na  Malém výtoku ve vÝvěru a  na  Stovce.  Cel-

kem  se  za  4  dny  poiápéni`  v  ieskyni'ch  uskutečnilo   19  sestupů.  Večery

pak  byly  plné  doimů  a  při'prav  na  potápěni. dalši. den.  Přesto  se však  po-

dařilo vyšeiřit  i  trochu Času  na diapozitivy,  několik videopořadů,  řadu  piv

a  nakonec  i  na  diskuse  jak  dál.  Pět  dnů  vymezených  pro  `ábor  uběhlo

velmi  rychle,  Vše skončilo  s  přáni'm,  že  by  bylo  dobré  opét  se  seji't.

Co  považuji  za  hlavni' při'nos.  Podařilo  se  nám  představii  Moravský

kras  iako  velice  zaji'mavou  a  při`ažlivou  lokaliiu   i   pro  speleopotápěče.

Na\Íázali jsme na  iradici  dři'vějši'ch  mezinárodni'ch  táborů  jeskynni'ho po-

tápěni`.  Obnovtli  jsme  koniakty  s  polskými  a  maďarskÝmi  speleopotápé-

či.  Dohodli  isme  se,  že  budeme v  podobných  akci'ch  pokračovai,  ale  ta-

ké  že  si  budeme  vyméňova`  zkušenosti  pomoci'  lnternetu.

Co  bylo  největši.m  zklamáni'm.   Byla  to  malá  účast  našich   potápé-

Čů.Zúčastnili  se  pouze  Členové  Labyrin.u,  dva  kandidáti  jeskynni`ho  po-

•ápéni` s  Pustožlebské  skupiny  a  krátkodobě dva  zástupci  Olomouckých

speleopo.ápěčů. |e to Škoda. Protože právě přj takovýchto setkáni'ch lze

poměrně   snadno   zi'skat   velké   množstvi'  iníormaci'  a   zkušenosti.,   které

isou   při   ieskynni'm   potápěni'  velmi   důležiié.   |eiich   zi'skáváni'   meiodou

vlastni`ch  pokusů  a  omylů  může  být  nejen  zdlouhavé,  ale  i  nebezpečné.

lnternational  Cave diving Camp  in  Moravian  Karst,  Rudice.  Organi-

zed by Czech  Speleological  Society, Cave Diving Club Labyrint,  Brno.15

participanis  from  Germany,  Poland,  Hungary  and  Czech  Republic  enjo-

yed  extremely  good  water  condiiions.  Visibility  5  io  10m  was  excepiio-
nal.  Such  visibíliiv comes once  in  several yeai.s  to our caves   Partícipants

presented  iheir  equipment  and  exploration  techíiiques
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K  PRVNÍMU  VÝROČÍ  ZALOŽENÍ  DOZNALO
SPELEOMUZEUM  VILÉMOVICE  ZNAČNÝCH  ZMĚN

Zdeněk Pind'a Hasmanda, ZO 6-21  Myotis

jak  jsme  čtenáře  Estavely  informo-

vali  v  či`sle  2  byl  dne  19.12.1998  ofici-

álně zahájen  předevši`m víkendovÝ pro-

voz  Speleomuzea  Vilémovice  pod  ná-

zvem  „|eskyně,  kras  a  my všichni!" Tato

dnes  již  stálá  expozice  vznikla   na  zá-

kladě snahy zvýraznit kras a speleologii

samotnou,  ve  spolupráci  mi`stni`ho  OÚ

a  naší ZO  ČSS  6-21   Myotis,  která  měla

na  realizaci  celé věci  eminentni' zájem.

|iž  v  rámci  slavnostni`ho  zahájeni'  jsme

sklidili,  mysli`m  si  že  zaslouženě,  uznáni'

od   mnohých   při'tomných   kolegů   (do-

konce   i   několika   významných   kraso-

vých  osobno5tí),  ale  i  od   laické  veřej-

nosti.   |ak   ukazuje   kniha   návštěv   byla

návštěvnost      takového      minimuzea

v    malé    krasové    obci    velice    slušná

a  odezva  na  naši  činnost  t`ormou  zápi-

sů    se    stala    při'slibem    dalši'ho    zájmu

a  pro  nás  dalši`  velkou   inspiraci'  pokra-

Čovat v  započatém  di'le  s  \Jědomi.m,  že

uděláme  vše  proto,  abychom  postup-

ně  plnili  slib  daný  návštěvni'kům.  To  do

jaké  mi`ry  se  nám  to  daří,  mohou  po-
soudit  předevši'm  Ti,  kteři.  nás  navšti'vili

at.   již    při    zahájeni'   samotném,    nebo

v průběhu  prvni`ho roku  provozu.  Mno-

zí  se   zde  objevují  opakovaně,   a   bez

klepání po  ramennou  sobě samotným,

můžeme  klidně  ři'ci,  že  většinou  utrou-

sí  alespoň  slovi'čko  uznáni'  a  dávaji`  tak

najevo,   že   nám   opravdu   fandi.,   což

nám  dává  značnou  morálni'  injektáž  ke

snaze  k  dalši`mu  zvyšováni`  iniciativy.

Takže   jen   namátkou.   Značně   se

rozši'řila  expozice  paleontologie  odkud

bych chtěl  svým  způsobem  poděkovat

dále  zmi`něným  jednotlivcům   i  organi-

zaci'm,  kteři'  nebo  které  se  na  tomto  ja-

kýmkoliv  způsobem  podi'leli.

Tak    např.    Velkým    při`nosem    pro

sbi'rky  je  dar  mi'stni'ch   občanů,   rodiny

Schlagerových   v   podobě   unikátni'ch

kosterni'ch  nálezů  pakoně  objevených

vi.ceméně    náhodně    při    stavebních

úpravách   na  jejich   pozemku.   Zde   se

dostávám   k   dalši'mu   problému,   který

tím  vznikl.

V  zájmu   roďny   Schlagerových   a

samozřejmě   také   v   našem   bylo,   aby

cenné  exponáty  byly  řádně   zabezpe-

Čeny  před  rukami  nenechavců,  v čemž

otevřené   regály  naprosto  neplnili  svůj

Účel.

V  tomto  směru  nám  naprosto  ne-

zištně  a  s  velkou  ochotou  vypomohla

Správa  CHKO  Mor.  kras  t.ormou  věno-

váni' prosklených  vitri`n,  za  coŽ  zaměst-

nancům  správy  patři.  náš  upři'mný  di.k.

Další  poděkováni.  patři'  Správě  jes-

kyni'  ČR  a  Agentuře  ochrany  při'rody  a

krajiny  se  si'dlem   v   Blansku.   |ejich   po-

moc    dalši`mu    a    pozitivni.mu    při'stupu

prot'esionálních  organizaci.  stala  obrov-
ským  při.nosem  pro  danou  věc.  1  když

některé  formy   drobné   spolupráce   by

někdo  mohl  nazvat  „prkotinou"  pak  by

to pouze znamenalo, že nedokáže ob-

jektivně   posoudit  jejich   finálni'  dopad

pro momentálni' problém. Ale (a teď ra-
ději  mluvím,   nebo  pi'ši  sám  za  sebe,  i

když věři.m, že se  mnou  bude většina z

Vás  souhlasit) jsem  přesvědčen,  že  stá-

tem  dotované  organizace  by  požado-

valy   na   tyto   ,,prkotiny"   desetitisi'cové

částky,  aby  byly vůbec  schopny  dosáh-

nout   stejného  výsledného   eíektu,   za-

ti'mco  zde  v  malé  krasové  obci  při  mi-

nimálni.ch   nákladech,   pouze   di'ky   zá-

jmu    všech    zainteresovaných    vzniká
nejlepši' krasové muzeum v ČR a v ryze

amatérském  pojeti' jím  dnes  už  zřejmě

je.

A  tohle  pi.ši  vlastně  jako  výzvu,  vÝ-

zvu  všem  kdo  nevěři.  papíru.  Přijed.te  k

nám  do  Vilémovic,  nejlépe  k  účasti  na

krátkém   setkáni'   dne   18.   12.   1999   ve

14.30  hod.  |ak  jsem  již  dři've  zdůraznil,

přiimeme  i  Vaši  kritiku,  protože  i  kritika

podaná  srozumitelnou   formou,   může
být dobrým  při.nosem  a  může  pomoci

k    vyvarováni'    se    dalši'ch    při'padných

chyb.

Pro  ty  kdož  budou   mi't  zájem  se

u   nás  zdržet  déle   bude  zabezpečen
nocleh  ve  dnech   17.  a   18.12.  v  Soko-

lovně  v  budově  místni`  radnice.  Spacá-

ky  s  sebou,  nocležné  10,-Kč  (na  úhra-

du  elektřiny  a  vody).

Závěrem  bych  chtěl  pouze  ři'ci,  že

mne  mrzi.  pouze  smutný  fakt,  Že  at. již

zástupci   organizaci`   které   přesto,   že

jsme  s  nimi  v  kontaktu  t.  j.  všechny  vý-

še   zmíněné   ale   také   např.   Muzeum

Blansko   nebo  OÚ   Rudice,   neprojevili

zájem   nás   navšti.vit.   Mysli`m,   že   at`  už

v  rámci  svého  povoláni'  nebo  již  proto,

že  věři`m,  že  pro  většinu  z  nich  je  po-

dobná   činnost   i   koni.čkem,   by   mohli

formou   alespoň   krátké   návštěvy   svůj

zájem  projevit.  Možná  budou  mi't  dů-

vod  ke  kritice,  možná  se ale  i  něco  při-

uči'.  Začali  jsme  vlastně  tím,  že  nás  in-

spirovala   spolupráce   rudických   jesky-

ňářů  a  OÚ  v  Rudici  a  na  základě  toho

naše   ZO   navázala   úzkou   spolupráci

s  OÚ  Vilémovice.   Mysli'm   si,  že  je  to

spolupráce  velice  plodná.  Společně  se

snaži`me  vytvořit   z   minima   maximum

a  máme  i  značnou  podporu  vilémovic-

kých  kteři' nám  doopravdy fandi'. To  na-

konec  zvýrazni'me  v  našem  dalším  při's-

pěvku.

AKTIVITY

ZO  ČSS  6-21  MYOTIS
A  DĚTSKÝ  DEN

VE  VILÉMOVICíCH

Naše   ZO   ČSS   6-21    Myotis  je   sa-

mozřejmě   orientována   předevši'm   na

speleologickou   činnost,   která   je   sou-

středěna  převážně  do  oblast.i  Vi'lémo-

vicka.  Jak  jsme  se  mom  dočíst  v  Esta-

vele  č.  3  zaznamenal  pracovní  tým  se-

stavený převážně z mladši'ch Členů pod

vedeni`m  Mirka  Blažka v  oblasti  Harbe-
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chů  zasloužené  objevitelské  úspěchy.

Mimo  to  i.sme  z  asanačni'ho  domku  ve

Vilémovici'ch    vybudovali    slušnou    zá-

kladnu,   to  ovšem   obnášelo   značné  fi-

nančni`  náklady  a  ti`m   následně  se  vě-

novat  i  hospodářské činnosti.

Celá  ZO  ti'm   byla  značně  časově

zati'Žena a na jiné aktivity  nezbýval  čas.

V  posledni.  době,   uvedeni.m  základny

do  slušného  stavu  se  nám  značně  ule-

vilo,   zvýšjla   se   aktivjta   ve

společnosti   a   na  základě

následně           spolupráce

s  mi'stni`m  OÚ  se  skupina

začala  především  na  obci

velmi  zvýrazňovat i  různý-

mi  kulturními  akcemi.

Vše   začalo   výstavou

k  patnáctému  výroči' zalo-

žení   Myotisu,    která    má

vlastně  pokračováni'  nebo

se  stala  základem  pro  stá-

vaji'ci'  muzeum.  Dále jsme

uspořádali  v  průběhu   nii-

nulého     roku     „Dětskou

speleologickou      soutěž"

dlouhodatéjši.ho  charakte-

ru.    Několikrát    probi.halo

promi`tání    videofilmů    se

speleolog.           tématikou

v  mi'stni'  hospodě  U  neto-

pýra,  zaměřenÝch  na  Čin-
nost    skupiny.    To    ovšem

byly  všechno  akce  se  za-

měřením    speleo.   Tento-

krát  jsme  trochu  odbočili.

DĚTSKÝ DEN

VE VILÉMOVICÍCH

Dne  16.10.  probi'haly

ve    Vilémovíci'ch    tradični'

hody.  Po společné poradě

zástupcú   naši.   ZO   s   OÚ

jsme    se    rozhodli    tento
den  zpestřit  t.ormou  „Dět-

ského  dne".

Na  realizaci   programu  se

nakonec    podi'lely    hned

čtyři    organizace.    Vedle

OÚ    a   naši'   skupiny   také

mi`stni'  Sokol  a  Sbor  dobr.

hasičů.    Největši'mi    atrak-

cemi   byly  ovšem   proii`ž(l`-

ky na  krásných  koni`ch  p.  ing.  |osefa  Lu-

čery   a   okružni'   ii`zda   obrněným   tran-

sportérem  p.  Vlastimjla  Kašpárka.

0 vynikaji'ci' občerstveni' (o  čemž  svěd-

či' jeho  rychlá  konzumace)  se  postarali

mi`stni'   „sokoli'ci"   členové   Íotbalového

týmu   v   čele   s   p.   Františkem   Kučerou.

Di`ky  všem  výše  zmi`něným   měla  akce

velmi  zdárný  průběh,  navzdory  nékoli-

ka    pesimistickým    průpovi'dkám    růz-

ných  nefandů celé akce ještě v době je-

jí  při'pravy.  Všem  kdo  se  na  ni'  podi'leli,

alespoň     touhle    formou     děkujeme

a  douíáme,  že  v  r.  2000  ji  úspěšně  zo-

pakujeme.  1  když při  účasti  asi  dvou  set
návštěvni`ků,    převážně    spokojených

dětí,  byl  prvni.  pokus  vcelku  zdařilý.
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POGO -ZÁKLADNA PRO VÝSTUPY STABILIZOVANÁ PNUTÍM

přeložila Erika Dzubová

Prototyp   té`o   základny   nového   typu

byl   představena   předveden   na   Kongresu

Belgické  speleologické  společnosti   v  ři'jnu

1983.  Základna,  kterou  vynalezla  a  zdoko-

nalila    „Groupe    lnterclub    de    Períectione-

ment  a  la  Spéleologie"   (Skupina   interklub

pro  zdokonalováni'  ve  speleologii),   umož-
ňuje  rychle  a  mimořádně  pohodlně  zlézt

každý kolmý komi`n, jehož stěna umožňuje

zako`veni' typu  Spit.

Prototyp umožňuje vylézt o 2,5 až 3  m

výše  od  předchozího  spitu.  Byl  vyvinut  pro

speleoalpinisty   takovým   způsobem,   aby

složený zabral co nejméně místa (dvě trub-

ky  o  délce  70  cm)  a  aby  omezili  jeho váhu

(7,5  kg).

Co  se  tÝče jeho dalši'ho využiti',  základ-

na  Pogo  může  být  bez  problémů  sestroje-

na  v  systému  snadných  při'stupových  cest,

kde  umožňuje výstup  o  5,7  až  10  m  od  vÝ-

chozi.ho  spitu.  Zati`ženi'  a  váha  budou  rov-

noměrně rozloženy.

Princip  je  velmi  jednoduchý -jedna  se

o  pnuti' odspodu.  Poté,  co  byly  části  spoje-

ny  a  sešroubovány,  vytvoří jakousi  neoheb-

nou  tyč  (v  při'padě  prototypu  o  výšce  3,70

m),   která  je  zajištěna  v   polovině,   v   mi'stě

ukotvent',  kde je  spit  zasazen  do  stěny.  Uži-

vatel  se  zavěsí  na  druhém   mi`stě  ukotveni`

v horni' části zaři'zeni'. Tento posledni. bod je

uveden  do  pnuti'  odspodu  prostřednictvi'm

statického  lana.

Lano je  upevněno  blokantem,  kterÝ dr-

ži'  spit   na   úrovni   počvy.   Správné   napnutí

umožňuje  napi.nák  na  závit. Ten  rovněž od-

straňuje  pnuti',  když  uživatel  přemist.uje  za-

ři'zení směrem  nahoru.

Dva   stabilizačni`    trny   oddaluji'    hlavni'

trubku  od  stěny.  Mají dvě funkce:

•   přitlačuji'   horni`  část   zaři'zeni`   (zajjštěnou

v jednom  bodu), což pomáhá  při odstra-

něni'  výkyvů.   To   umožňuje   přizpůsobit

vrchní část stěžně pevnému zakotvení.

•  zabraňuji'  bočním   výkyvům.   Proto  jsou

stabilizačni`   trny   zakončeny   čepem   spit

přišroubovaným  k  trubce.

Oproti  existuji'ci.m  základnám  typu  Pet-

zl nebo  Rocourt má dvě výhody:

•  Vrchni. část  stožáru  má  pět funkcí:
-udržet  manipulanta

•  dynamické  jištěni.  manipulanta

• upevněni' pomocného  maieriálu

•  zajištěni`  Žebři'ku  zprava

-zajištěni'  žebři'ku  zleva

Vrchni`   část    stožáru   je   opatřena    hlavici`

ukončenou   spitem,   která   zabraňuje  posu-

nům  do  stran.

BĚŽNÁ POZICE

Manipulant je  pohodlně ve svém  úvaz-

ku v  úrovni  hlavice  horni'ho  článku  stožáru.

Dostatečné     pohodli`     umožňuje

umi'stit  několik  spitů   a  bez

obti`ži`  pokračovat.

VYSOKÁ  POZICE

Manipulant zavěšený

na  své  krátké  smyčce  mů-

že   vylézt   až   nad   hlavici

s`ožáru,  což  zvětšuje vzdá-

lenost mezi spíty (samozřej-

mě  na  úkor pohodli').

Ve  skutečnosti  je  i'eden

Zdoláni'  téměř  kolmého  vysokého  ko-

mi'na   přestane   být  záležitosti.  jen   nékolika

speciálně  vycvičených  speleologů   a  bude

při's(upné   i   aktivni`m   speleologickým   spol-

kům.

Nicméně  je  třeba  upozornit  na  to,  že

vzhledem  k  vyšši'  váze  a  zati`ženi'  o  proti  ji-

ným  modelům  bude  použiti.  systému  Pogo

bezpochyby  omezeno  jen  na  důležité  vÝ-

stupy  (15  m  a  vi`ce).

Prototyp  byl vyroben  z  duralových  tru-

bek s ohledem  na obti'že s dodávkou  speci-

z  žebři'ků  delši'  než  druhý  (na-

př.  2,5m  a  10  m),  aby se  usnad-
nil  manipulaci  se stožárem ve vÝš-

Ce.

Ukončeni`  základny   čepem   spit

(model  běžně  užívanÝ ve  speleologií)

STABILIZAČNÍ TRNY

Rychlé  seři'zeni`  koli'kem.  Tyto  trny  plní

dvě funkce:

•  stabilizovat   základnu   a   zabránit   posu-

nům do strany

•  tlačit vrchní Část  stožáru  proti  stěně,  což

ještě  zvyšuje jeho  s`abilitu

Sada teleskopických  trubek -  po  rozloženi`
se základna  zredukuie  na dvě tyče o délce

70 cm.

Napnutí  statického  lana  odspodu  -  jediné
lano   umožňuje   manipulantovi   sestupovat

a  znovu  vystoupit,  aby vytáhl  lano.

Větší vzdálenost mezi  spity -  odtud  je  ros-

touci'  rychlost  vÝstupu,   což  je  citelné   pře-

devši'm  ve vysokých  komi`nech.

A  předevši'm   mimořádné  pohodli`  ma-

nipulanta,  který je schopen  umístit toljk  spi-

tů,  kolik  mu jeho vytrvalost  dovolí.

álních   materiá-

Iů.  Podle  propočtů  nabi`zi`  vel-

kou   odolnost    při   využiti'   ve

vertikálni'  poloze.  Užití  v  hori-

zontálni'    poloze   je    rovněž

možné  napři`klad  při  překoná-

váni'  komínů.  Zaři'zeni'  se  však

musi'  zkrátit,  aby  se  zvýšila  je-

ho   odolnost    proti    ohybu.

K  tomuto  účelu  byla  vytvo-

řena  série  otvorů.

V      současnosti      se

zkoumaji. různá vylepšeni`.

Až bude podoba systému

Pogo  definitivni.,  stane  se

toto  zaři'zeni' téměř doko-

nalým  artiklem.  Bude  ob-

sahovat i  návod k použití,

kde   je    brána   v   úvahu

i  bezpečnost  manipulan-

ta  a  jeho  pomocni`ka  na

zemi.

Takové   zaři'zeni',   ja-

kým  je  Pogo,  se objevilo

právě včas.  Na své obje-
vitele  nepochybně  Čeká

ve  známých  systémech

ještě  mnoho  mi'st.

Převzato     z     Časopisu

Spéléo     Ílash     (N°i42

Sommaire, mars  1984)
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RESCUE  REPORT

Speleologická záchranná služba ČR
Oldřich Štos, Kota  1000

Noviny v novinách aneb aktuální zpravodajství

pro členy České speleologické společnosti

Cvičení Speleologické záchranné služby lNTERSPIRO 99

Dne   17.7.1899    proběhlo  součinnostni'  cvičeni'  Speleologické  zá-

chranné  služby  za  účasti  stanic  Č.1   Český  kras,  č.2  Plzeň,  č.3  Mo-

ravský  kras  v  jeskyni  Píková  dáma  na  Holšte)né.  Cvičeni.  bylo  za-

měřeno na ověřeni. zkušenosti. a  znalosti` z cvičných  ponorů a tran-

sportů  zraněného v nosi'tkách  na  otevřených  hladinách.  Zde  popr-

vé  proběhl  cvičný   transport  nosi`tek  spolu  se  zraněným  přes  sifon

pod  kyvadlem  do  prvni' vzduchové  kapsy.  Maximálni.  hloubka  po-
noru  4  m,  horizontální vzdálenost  cca  15  m.  Nositka  doprovázeli

tři potapěči,  přičemž  nosi`tka  iypu  SKEDCO byly zafixovány na del-

ši`  expresce  na  hlavni.  vodi`ci'  lano  přes  sifon  (průměr  lana  9  mm).

Zran.ěný  byl  vybaven  suchÝm  neoprenovým  oblekem,  takže  pou-

ze  v  podoveralu  vklouzl  do  neoprenu,  který    mu  zaručoval,  ales-

poň  částečný  tepelný  komfort.   Dále  byla  použita  celoobljčejová
maska   lNTERSPIRO  a  jedna  kysli'ková   lahev,   která   byla   umi.sténa

mezi  nohama  zraněného.  Zraněný  byl  celý  t'ixován  v  nosi'tkách,

pouze jedna  ruka  zůstala  volná  pro vyrovnáváni` tlaku  a  pro  komu-
nikaci  s  nejbližším  po`apěčem  v  při`padé  náhlého  výskytu  obti'ži`.

Samostatný   ponor  s  transportem  jedné  osoby  jedni'm   i   druhým

směrem  trval  zhruba  10  -15  min.  Ponor  byl  záměrně  situován  do

cvičné lokality pod kyvadlem \J Pikové dámě,  kde je známo, že pro-

story   pod   hladinou   isou   prostorné   a   vhodné   k   těmto   účelům.

Ci'lem  akce  bylo  c)věřit  schopnost  transportovat  vážně  zraněnou

osobu  přes  sit`on  Či  vodni'  překážku  pomoci'  kysli'ku  a  nosi`tek.  Na

základě  transportu  pěti  osob  přes  siíon  (  Koutecký,  Kyselák,  Ma-

tuška,  Štos  a  Kocourek  )   bylo ověřeno,  že  za  ideálni'ch  podmi'nek

je  tento  transport  možný.  Poděkováni`  patři' ZO  ČSS   6-19  Plánivy
a  stanici  SZS  Č.   1   Český  kras.

Elektronická pošta ve Speleologické záchranné službě ČSS

lnformace  pro  širokou  jeskyňářskou  veřejnost,  která  má  při.-

stup  na  internet.  Na  níže  uvedené adresy  můžete zasílat ak-

tuálni'   náměty,   změny   na   lokalitách,   připomi'nky,   návíhy

a  veškerou  korespondenci.   Stači'  si  jenom   libovolně  zvolit

adresu  dané  stanice  SZS  a  můžete  směle  zači't.  Stanice  č.1

Český  kras  -rescue.szsl®ost.cz,  stanice  č.2  Plzeň  -res-

cue.szs2©post.cz     ,     stanice     Č.3      MoravskÝ     kras     -

rescue.szs3@post.cz,     stanice     č.4     Severni`     Morava     -

rescue.szs4@post.cz.   Současně   pro   Vás   připravujeme
WWW stránky Speleologická záchranná služba ČSS.

Diskusní fórum i)ro širokou  ieslaiíňářskou veřéínost  1

Vzhledem  k tomu,  Že se zvyšuje procento  nehod v jeskyních, je již

téméř  neunosné  tu(o  činnost  financovat  ze  sponzorských  peněz

a  řada  staníc  přistupuie  k  Íinancovani'  z  vlastních  kapes,  což  jistě

chápete  ie  pouze  dočasné  a  krátkodobé.  V  neibližší  době  bude

proto  SZS  nucena  přistoupit  k  některým  velmi  zavažným  opatře-
ni'm.  Finanční  Částky  od  sponzorů  pokryi.i.  pouze  nákup  finančně

riročného    materiálu,    nekryjí   však   iiž   cestovní   náklady,    ušlou

mzdu,  bezprostředně  zničeny matenál jednorázového použitr atp.

Vzhledem  k tomu, že  SZS  nechce účtovat plné náklady záchranné

akce  Členům  ČSS,  existuje jediná  schůdná  a  funkční možnost.

K zamyšhmí  1?

|eště  před    ti'm,  než  v  příštím  Čísle  Estavely  zveřeiníme  „Návod  m

použiti`  Speleologické  záchranné služby„ a  finančni' sazby  za  ostré
zásahy,  vyzýváme Širokou  ieskyňářskou  veřeinost,  aby si  po  deseti

letech  od  pádu  komunismu  uvědomila,  že  každý jedinec  je  plně

zodpovědný  za  své  konáni'  a  Činy.  Existuje   totiž  mnoho  tako\/ých

...  řeknéme -nezodpovědných  ?!

UVĚDOMUJETE    SI    MOŽNÉ    DUSLEDKY    VAŠEHO

POČÍNÁNÍ V JESKYNÍCH,  KDY DOBRODRUŽNÝ VÝLET

NEBo   pRAcovNÍ   AKCE   SE   MuŽE   zMĚNrT  v   Bo|
0  HOLÝ  ŽIVOT  A  V  PŘÍPADĚ,  ŽE  NEJSTE  PO|lšTENISI

MUŽETE   ZPUSOBIT   I   VELIKE   0BTIŽE   PŘI    PLACENÍ

TISICOVÝCH ČÁSTEK ZA ZÁCHRANNOU AKcl i

Popřemýšlejte  !  Ta  (am  je  doba,  kdy  toho  bylo  hodně  zadarmo.

Dnes  můžete  přivézt  do  pěkného  finančni`ho  maléru  nejen  sebe,

ale  třeba  svoje  pozůstalé  rodiny.  Takže  při`Ště ve zdravi. ahoj.

1. Evropské sympozium Speleologických záchranných služeb

Ve   dnech   30.10.-07.11.1999   se   uskutečnilo  celoevropské   setkáni.

speleologických  záchranných  služeb  v  německém  Goppingenu.

Za   ČSS  se   zůčastnila   stanice  č.1   Český  kras,   Č.3   Moravský  kras

a  č.4  Severni`  Morava.

Upozorněni :

Spori  provozovanÝ  na  stránkách  ESTAVELY,  může  bÝt  Živoiu  ne-

bezpečnÝ a  Speleolc)8ická  záchranná  služba doporučuie začáteč-

níkům  Členství  ve  speleologickÝch  klubech  České  speleologické

společnosti.  Zbytečně  neriskuite  a  nepřeceňujte  svoie  síly  !  Větši-

na popisovanÝch  lokalit se  nachází na  územi CHKO  a  NPR.  Řid`{e

se  pro[o  ná`iš{ě\iními  řády a  dodržuiie pokyny ochrany i)řirody.
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KRÁTKÁ  ZPRÁVA  0  PRŮBĚHU  IV.  MEZINÁRODNÍHO

SETKÁNÍ  SPELEOLOGŮ  V  MORAVSKÉM  KRASU

A  11.  NÁRODNÍHO  SPELEOLOGICKÉHO  KONGRESU

Zdeněk Motyčka

Ve  dnech   7.   -   12.   záři.   1999  proběhlo

v  |edovnicích   lv.  Mezinárodni'  setkáni  spe-

leologů  v  Moravském  krasu  .  Tato  akce  na-

vázala  na  přerušenou  tradici  mezinárodni`ch

setkáni',  které  se  v  Moravském  krasu  konaly

v  letech   1977  a   1978  a  naposledy  v  roce

1985  ve  Sloupě.  Hlavním  ci'lem  bylo  zviditel-

néni'  Moravského  krasu,  prezentace  bohaté

historie výzkumů, navázáni' novych kontaktů

a  propagace   České speleologie vůbec.

Vše  se   uskutečnilo   u   přfležitosti   několika

význam ných výročí:

•  120.   výroči'   obieveni'   Eliščiny   jeskyně   ve

Sloupskcršošůvských  ieskyni`ch

•  90.    vÝroči.   objeveni'    Punkevni'ch    jeskyni'

a  nové Části  Kateřmské jeskyné.
•  75.  výroči' objeveni. jeskyně  Balcarka

-70     vÝročí     proražení     odvodňovaci`ho

tunelú  z  Punkevni'ch ieskyni`
-30.    výroči.   objeveni'   Amatérské   jeskyně

-  neidelši'ho ieskynni'ho  sys(ému  v ČR.

-  20.   vÝroči.   založeni`   České   speleologické

společnosti

Účastni'ci   setkáni'   měli   možnost   si   vy-

brat  a  denně  se  zúčastnit  připravených  ex-

kurzi.  do  všech  významnÝch  ieskyni'  v  Mo-

ravském  krasu,  večery  byly  věnovány  spo-

lečenským   akci.m,   např.

promi'tání  diapozitivů   a
vjdeofilmů    s    jeskyňář-

skou  tématikou.  Součás-

ti'   doprovodného    pro-

gramu  byl  také  koncert
skupiny   Kamelot.   V   pá-

tek  a  v  sobotu  byl  nata-

žen  lanový  traverz  přes

propast   Macochu.   Ně-
kolik    desi'tek    účastni'ků

setkáni.   tak   mělo   mož-

nost  vychutnat  si   úžas-

ný  zážitek  z    ii`zdy   nad

naši'   nejmohutnějši'   pro-

past,'.

V    pátek    10.9.1999

byl   zahájen   souběžně

probi'haji'ci`    11.     Národni`

speleologický    kongres.

Zahajo\'aci'ho  ceremoniálu  se  zúčastnilo  ně-

kolik   významných   hosiů,   napři'klad   děkan

při.rodovědecké  fakulty  Masarykovy  univer-
zity  Proí.  Rostislav  Brzobohaty,  náměstek ře-

djtele odboru  ministerst\'a  životni'ho  prostř?

dí  Mgr.  Vladimi.r  Lysenko,  nestor  České  spe-

leologie  -  Čestný předseda a jeden  ze zakla-

datelů  České speleologlcké společnosti

Doc.  Vladimi`r  Panoš.  Na  kongresu  za-

znělo   celkem   25   přednášek   z     nejrůzněj-

Ši`ch  oborů  souviseji'ci`ch  s  výzkumem  krasu

a  jeskynl..

U   při'ležitosti   obou   akci.   proběhlo   ve

dnech  7.  -10. 9. v |edovnici'ch zasedáni` by-

ra  Mezinárodni' speleologické  unie.  Tohoto

zasedáni'  se  zúčastnila  také     předsedkyné

unie  pani'  Proí.  |ulia  Mary  James  z  Austrálie,

která  vedla  několik  velmi  Úspešných  expe-

dic na  Papuu -Novou  Guineu. |ednáni' byra

ři'dil  generálni' taiemník  UIS  Dr.  Pavel  Bosák.

Účastni.ci   se   sjeli    z    15-ti    zemi'   světa

a  1  když  naše  původni.  představa  byla  vyšši.,

nemysli`m si, že, téměř 300 osob včetně po-

řadatelů   a     průvodců,   je   špatným   výsled-

kem,   nebo   snad   neúspěchem.   Důležitěiši`

pro  nás  a  celou  naší  speleologii  budou  je-

jich  reference  a  ty  jak  \Íěři'm  by    měly  být

převážné  při.znivé.

Nová Amatérská ieskyně  (/oÍo f.  Do/eža^

Obě   akce   svým   rozsahem   překročily

působnost  České  speleologické  společnos-
ti,   a   proto   se   na   organizaci   podi.lely   také

dalši'  instituce.  Těžko  by  se  setkáni'  mohlo

uskutečnit,    bez    pochopeni`    představitelů

Správy  CHKO  Moravský  kras  na jehož  úze-

mi'  se  vše  odehrávalo  a   bez   účasti   AOPK
-   Správy  jeskyni`  Moravského  krasu,  která

spravuje  všechny  veřejnosti   při`stupné  jes-

kyné,  které  rovněž  byly  ci.lem  exkurzí.  Za

pomoc  děkuji  zejniéna  vstři`cným  předsta-
vitelům  obou  instituci..

Denně    se    odehrávaji`ci`   exkurze    do

mnoha  lokalit  po  celém  Moravském  krasu

zajišt'ovaly  svými  silami  jednotlivé  ZO  a  ta-

ké  Moravský  speleologický  klub.  Všem  zů-

častněným  průvodcům  tedy  patři`  můj  dalši'

velký   di'k.   Bez   nich   by   se   nemohla   celá

akce  uskutečnit.

Ani  bez  laskavé  pomoci  sponzorů  by

pořádáni`  podobných   akci.  bylo  nemyslitel-
né„  proto  poděkováni`  nás  všech  patři'  ze-

jména      Českomoravskému   cementu   a.s.,
dále předni'mu českému výrobci  horolezec-

kých  a  speleologických  lan  světové  kvality

Lanexu  Bolatice,  výrobci  spor(ovni`ho  vyba-

veni'  pro  outdoor,  fy.  Gemma  Brno,  Stani-

slavu  Šílhánovi  a  ieho  firmě  Vertical  sport  -

Českému  zástupci  firmy   Petzl,   Gustovi   Sti-

bránimu   a   jeho   Me-

anderu,   a   celé   řadě
dalši'ch  přispěvatelů.

Nakonec     bych

chtěl   poděkovat  své

„hrstce věrných", kte-
ři'    všemu    obě`ovali

nejvi`c času  a  pohodli.

.       při  zajišt.ováni'  samot-

né  organizace  a  po-

•e   :'ééhzoe c::á:r:::éuma::

ci.,  a  speciální dík pat-

ři.  Honzovi   Sirotkovi,

bez /ehož  pi'le  a  inte-

lektu,  by  mnohé  mo-

je  nápady  nebyly  ni-
kdy  realizovány.
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CAUSA  LOGO
aneb  proč ho  nebylo  na  mezinárodním  setkání v Jedovnicích

Franci  Musil

Protože  zři.dka  a  občas  něco  kresli`m  a  je  to  o  mě  všeobecně

známo,  požádall  mne  organizátoři  speleologického  se`káni.  v  je-

dovnici'ch   o   zvýtvarněni.   loga   tohoto   setkáni`.   Zadali   mi   nékolik

podmínek,  které  isem  měl  pokud  možno  dodržet.  Bylo  to  použiti'
všeobecné    mezinárodni'   spe-

leologické    symboliky,    nápisu,

využitelnosti   ve   všech   vartan-

tách  (hlavička,  odznaky,  tríčka,

pozvánky  atd.)  a  zejména  aby
bylo   i   laickou   veřejnosti`  snad-

no    pochopitelné.    Na    závěr

jsem  byl  poučen,  že  pokud  to
logo nevytvoři'm /á, organízáto-

ři  budou  muset  požádat  pana

Karla  Saudka  o  totéž  ...

Až   po   tento   kli'čový   mo-

ment mi  bylo celkem vše jasné,

pochopitelné,  možné  i  jedno-
duché.   Prostě   jsem   sÍ   myslel,

že vytvoři`m něco nového, neo-

třelého,  zaji`mavého  a  poutavé-

ho,  ve  vi.ce  variantách  tužkou,

organizáioři to předloži' výboru

ČSS  k  posouzent.,  pak  si  vybe-

rou,  vi'tězný výtvor  obtáhnu  iu-

ži'  a  bude  to.  Slibovali.

Nevi'm    totiž,    proč   žádaii'

nejdři`ve   o    něco   okrajového

čmárala  a  poté  světovou  kres-

li`řskou    kapacítu,    která    m.    j.

vhodným  způsobem  vyzdobu-

je   i   posledni'   stránky   českých

prestižni.ch      speleologických
časopisů.   llustrátora,   iehož   lo-

go  by  určitě  významně  ovlivni-

OBHAJOBA

Každý autor  by měl  mi'`  právo  na obha/obu.  Umělec  obhajuje

své  di'lo,  výtvarni`k  s\Jé  návrhy  a  Čmáral  své  invaze„.  V  celkovém

lo  kvalitu  již  zmi.něného  setkáni'.  Proto  jsem  neváhal,  vzal  papi'r,  tu-

že  a  péro  a  pustil  se  do  břišni`ch  tanců,  kterymi  jsem  chtěl  vyjádřit,

co  si  o  celé věci  mysli'm  a  na  kom  a  čem  onen  meeting stoii'.

Hlavni'  organizáior  s  mou  praci'  spokojen  pochopitelně  nebyl

a  ani  jsem  io ostatně  neočekával.  Návrh,  ktery jsem  poskytl  redak-

ci   Estavely  je  reprodukci',   nebot.  původni.  se  ztraiil.   Zbývalo  tedy

pouze  dostát  svého  slibu  a  nechat  iei  odsouhlasit  vedeni'm  ČSS.
Prostě  jen  z  principu,  když  už  podobné  výtvory  procházeji'  velmi

hladce,   viz   prestižni.   časopisy   společnosti.   Při   jejich   nesouhlasu

bych  pochopjtelně  provedl  své  původně  zamýšlené  a  stři'zlivé  ná-

vrhy  loga.  Hlavni`  organizátor  můj  návrh  nejenže  neukázal  (pry  se

styděl  j  když jeho civilni' projevy jsou  mnohem  brutálnějši. než  mo-

je),  ale  nakonec  ho ještě  zašantročil.  Či.mž  jsem  si  dokázal,  že  or-

ganizace setkáni' ie v jiných  rukou,  než  v  rukou  ČSS.
Mou  vinou  se  tedy  logo  nekonalo  a  nebylo  na  pozvánkách,

tričkách,  odznaci`ch,  nálepkách,  poštovni'ch  známkách,  v  hla\Íni'm

ielevizni'm  zpravodajstvi',  v  novinách  a  ne\Íi`m  kde  ještě.  .

kontextu   jsem   využil   všechny

pokyny,  které  mi  zadali  organi-
zátoři.    Nosnou    části`    loga    je

speleolog  lezouci'  Úžinou,  což

je  typický  Útvar,  ve  kterém  se

jeskyňář   pohybuje.   Zvýrazně-
na  je  tektonika  daného  objek-

tu.   1   ve  smyslu   setkáni`  je  vétši-

na  jeskyni`  v  Moravském  krasu

rovněž   takto   úzká   a   obt`žná.

Z   mezinárodni`ho   hlediska   je

použiiý    tvar    Úžiny    důvěrné
známý,   snadno   pochopitelný

a  Íelevantni'  požadovaným  ná-

rokům   na   inteligenci   českých

jeskyňářů  i  laické  veře/nosti.

Rovněž   podle   technické-

ho vybaveni' speleologa je patr-

né,  že isem  na  materiální Úrov-

ni   srovnatelné   s   osiatni.mi   ze-

měmi. Výraz tváře zase napovi'-

dá   napři.klad   o  zasněném  po-

hledu  k  Úběžni.ku,  t. i.  do  růžo-

vé budoucnosii.  Dále o otevře-

né  a  prosté  jeskyňářské  pova-

ze,   co   na   srdci   io   na  jazyku,

kdy  starÝ  jeskyňářský  pozdrav

Zdař  Bůh"  a  primitivni` „Ahoj",

nahraďl  nový  „Stop  aids".  Ná-

vrh    dokonce    i    expresi'vni'm

způsobem vyjadřuje jeskyňáře,

který   stejně   vleze   do   každé
díry,  Či'mž  jsou  expresi'vně vyjádřeny jeskyně.

Útrpný  obličej  napovi'dá  o  situaci,  která  nastává  po  zdolání

úžiny,  kdy  chodba  většinou  konči'  slepě, jeskyňář je  dotrhán,  una-

ven  a  Špinav.  Návrh  nastiňuie  podobnou  situaci  v  reálu.  Kruhové

uspořádání nápisu  při  soustavném  a  zrychluji.ci.m  se  Čteni',  což  lze

snadno  vyzkoušet,  návrh  (o  při.mo  umožňuje.  Levoiočivý  pohyb

evokuje  spirálu,  jako  Úivar,  který  v  kosmologické  terminologii  zo-

brazuje  pád  do  černé  di`ry  (tedy  opět  expresívně  vyjádřena  jesky-

ně).  Vše  na  závěr  navozuje  dojem  mi`sta,  kam  směřuje  celá  Česká

speleologje.

Z  uvedených  důvodů  si  mysli'm,  že  logo  mělo  své  mi.sto  ales-

poň  ve  sii'nu   Speleologického  Všehomi.ra  a   mohlo   by  být  snad
i  opoždéně  otištěno.  Nejlépe  na  nějakém  zastrčeném  mi'stě,  bez-

význaniného  ci  okrajového  časopisu, iakým  je  třeba  Estavela.
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MÉ SOUKROMÉ HODNOCENÍ

již zmi'něného setkáni'.  Dle mého soudu  toto setkáni. bylo  bez-
va.  Kladně  lze  hodnotit  vysoké  a  totálni'  nasazeni`  pořadatelů  a  ie-

jich   úsili'  být   neustále   k  dispozici,   snaha   řešit  veškeré   problémy

(dnes se  tomu  ři'ká  zkráceně  „být  ln").  Pro  Účastni'ky  bylo  připrave-

no veškeré  možné  zázemi. a  aktivity,  takže došlo  k jejich  naprosté-

mu  rozptýleni'. V reálu  to vypadalo jako setkáni` spolužáků  nikoli ja-

ko  kongres  mezinárodni'ho významu. |ako  klad  hodnoti.m  i  počasi',

co vyšlo.  Na různých  banketech,  kuloárech, foaích a v terénu jsem

se  potkával  spi.Še  s  jihomoravskÝmi  jeskyňáři.  Odborné  přednášky

končili   fobiemi   z   obrovského   prostoru   pří   nulové   účasti   jinak

úspěšného kongresu. |eště horši' depresi` končily mé pokusy vyznat

se  v  Číslováni`  exkurzi'  a  po  čtyřech  dnech  jsem  si  své  lQ  stáhl  na

hodnotu  nula.  |ako  posledni' klad  mohu  dodat,  že  bezprizorni' spe-

leologové,   kteři'  se   zúčastnili   setkáni.  jako   pojistka   organizátorů,

kteři'   nezvládnou   drtivý   nájezd   tisi.chlavého   davu   krasuchtivých

speleologů,  byli  zadarmo  a  konfortně  ubytováni.

Na  závěr  mohu  ien  podpořit  nadšené  organizátory  úspěšné-

ho  setkáni`  a  při'Šti`  rok  se  těšit  na  nové  a  lepši'  setkáni'  (řeba  speleo-

záchranářů,    speleopotápěčů,    speleokynologů,    speleošachistů,

eventuelně  speleokoprolitů„.

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ  EXPEDICE VE  SLOVINSKU

L.  Hartl

Od   18.   -20.   záři'   pracovala   ve

Slovinsku    desetičlenná    speleoex-

pedice.    Jeji`mi     členy    byli     :     Pavel

Schich   (Uzel)   -   vedouci'  expedice,

Michal   Hejna   (Gmbál),   Dr.  Tomáš

Koza,    |an    Krotil    a    Petr    Kadlec    -

všichni   jeskyňáři    ZO   Teti'n   v   Čes-

kém     krasu,    dále     Pavel     Cibulka

z   Českých   Budějovic,   Dr.   KristÝna

Buriánková  z  Geologického  Ústavu

Brno,   Michal  Geršl   (Konák)  ze  ZO

Aragonit  Zbrašov  a  Luděk  Hartl  ze

ZO  Vrati.kovský  kras.

Prvni'   tři   dny  jsme   pobÝvali   ve

středni`  části  Slovinska  v  Laze  u   Lo-

gatce  a  zde  shlédli  a  mapovali  jes-
kyně  pro  prof.  Šusterčiče  z  Lublaň-

ské        univerzity,        kde        studuje

a   s   mi'stni'm   krasem   se  už  delši`  do-

bu   seznamuje   Milan   Geršl.   A   prá-

vě  jeho  zkušenosti  i  znalost  Slovin-

ského  jazyka  nám  byla  oporou   při

pohybu   terénem   za   zajímavostmi
a  přírodními  krásami.

Dále  jsme  se  zůčastnili   návště-

vy    mi'stního    jeskyňářského    klubu

působi'ci'ho   v   západním   cípu   Slo-
vinska   u   Nové   Gorice.   Tady   jsme

v   součinnosti   s   místni'mi   jeskyňáři

i  samostatně  poznávali  nejkrásněj-

ši`  jeskyně   tohoto  regionu.   Zaji'ma-

vá  je  skutečnost,  že  právě  tady  do-

šlo   k  velkým   střetům   front   a   usku-

tečnily  se  zde  velké  bitvy  1.  i   11  svě-

tové  války.  ještě  dnes  je  možno  při

průzkumu  nalézt  stopy  bojů.  Mno-
hé  části   krasu   zde  pak   nejsou   do-

sud  probádané  ani  zmapované.

Naše    speleologická    expedice

disponovala   odbornou   i   speleolo-

gickou   kvalitou,   včetně   nejmoder-
nějši'ch      zaměřovaci'ch      při`strojů

k   prováděni'  mapováni'.   Proto   byla

hlavní  činnost  zaměřena  na  mapo-

váni`  jednodušších   i  složitějších  jes-

kynni`ch    systémů.    Podle    potřeby,

složitosti    i    rozsahu    jeskyni'    jsme

pro    mapování    mohli    složit    maxi-
málně   tři   skupiny.   Za   dobu   našich

prací    se    podařilo    zmapovat    dvě
větší  jeskyně   a   10   menši'ch,  jedno-

dušši`ch  jeskynni`.   Vesměs   šlo   o   po-

měrně  hluboké  propasti  od  20  do
100  m  v  jednom  stupni,  což  vyža-

dovalo  dobrou  fyzickou  a  kondični'

připravenost    jednotlivých     lezců
expedice.

Kromě    měřeni.    a    pohybu    po

krasovém   území   ve   vápencových

a    dolomitových    horninách,    bylo

naším   ci'lem   také   navázat   co   nej-

lepši'   vztahy    mezi   jeskyňáři    obou

zemi`.  Již  nyni'  je  zřejmé,  že  se  naše

účast   ve   Slovinsku   vydařila    a    do

budoucna  jistě   nezůstane  při   této

prvni`   návštěvě   a   práci   v   této   vÝ-
znamné  evropské  krasové  lokalitě.

Zpracováni'  naměřených   podkladů

a   vyhotoveni'   map   jeskyní,   vypra-

cováni'  podrobné   exkursní  zpíávy,

vytvoření    videodokumentu    a    ko-

nečné   předáni'  slovinské  straně     si

vyžádá  celé  následuji'ci`  měsi'ce.

Zkušenosti   speleoexpeďce   ve

Slovinsku   jistě   využ`iji'   jeji'   členové

při    práci    v    jeskyních    u    nás.    Vý-
znamné      jsou      také      informace

o   tamni`  organizaci,   i   třeba  o   tom,

že  orgány  státní  moci  ve  Slovinsku

výrazně   finančně   podporuji`  jejich

činnost.   Tyto   prostředky   jsou   pak

využívány     předevši.m     na     nákup

bezpečnostni'   a   lezecké   techniky.

U   nás  zůstává  speleologie  náklad-

nou  záležitosti'  ělenů   ZO  ČSS.  Při.-

klad   si   můžeme   také  vzi't   z   výcvi-

ku,   průpravy   i   propagace  jeskyňa-

řeni'  v  jejich  společenském  životě.

Závěrem   nutno   říci,   že   i   když

byla  celá  expedice   psychicky   i   fy-

zicky  náročná  a   relativně     náklad-

ná,    všechny    nás    velmi    obohatila.

Již   dnes   se   těši'me   na  její  další  po-

kračování     i     rozvoj     přátelských

vztahů.
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SHOW MUST GO  ON!

(Novinky ze světa speleologie Vám přináší KOTA  I 000)

KAVKAZ - PLATO   ARABIKA

Nová   propast  s  názvem  ,,DZOU„  -1.085  m  se  nacházi. od  srpna

1999  v  masi'vu  Arabika

(  západni` Kavkaz  ). V hloubce  -1.085  m  rusko-ukrajinská expeďce
objevila  obrovský  dóm,   který  nazvala  „Sál   svobodné  Abcházie„

a  v  něm  mohutnou  podzemni' řeku.  |ak je zvykem  jeskyně  pokra-

čuje dále  !!!  |edná  se již  o  pátou  tisi'covku  na  Arabice.

D.  Provalov / Ver[ikální  svět  11/ 1999

ŠPANĚLSKO -PICOS DE EUROP^

Vápencové  eldorádo  severni`ho  Španělska  neustále  odhaluje  rouš-

ku   taiemství.   V   průběhu   léta   1999   bylo   dosaženo   tisi'cimetro\Jé

hloubky  hned  ve  dvou  propastech. -1.027  m   a  --1.580  m.  Ve  dru-

hém   při.padě   jeskyně   pokračuje   a   Španělé

předpokládaji',  že jeskyně  zasáhne do  prvni`ch
třech  při'Ček  nejhlubši`ch  propasti' světa.  Celko-

vě  se  ve  Španělsku  nacházi' čtmáct  L`ilometro-

vých  propasti',  z  toho  dese( jich  je  na  Picosu.

D.  Provalov / Veriikální svět  11 /1999

SLOVINSKO   MT.  KANIN

V  jeskyni   Skalarjevo  brezno  -911   m,   rusko-u-

krajinsko-španělská  expedice  v  rámci  projektu

KANIN   2000   obievila   větev   jeskyně,   která

konči' v hloubce -856 m a jeji` finálni` průběh je

zpestřen  téměř  třistametrovou  studnou  ROL-

LING  STONES  (  viz.  maoka  )

D.  Provalov,  0.  Klimčuk  9/1999

TATRY -  ČERVENÉ VRCHY -  SIFON  CIASNE

KOMINY

Nejhlubši'   zanc)řeni.   v   polských   jeskyni'ch   ab-

solvovala   trojice  \Mktor   Bolek,   Norbert   Zio-

ber  a  Krzystof Siarnawski.  Průzkum  byl  zamé-

řen  na  siíon  zv.  Ciasne  kominy  v  jeskyni  Mie-

tusia.  Délka  siíonu  je   135  m  a  maximálni`  do-

sažená hloubka je  -70,6  m.  Ponor trval  76  mi-

nut  a  prokázal  propoieni' s iinou  odlehloii,  ale

známou  části.  výše  uvedené  i.eskyně.  Celková

denivelace    systému    Čini`    -305    m    (-283m,

+  22  m).

|askynie  1/1999

VELEBIT -PATKOV GUŠT -553  M

V  POLSKÉM  RYTMU

V   prvni'   polovině   ři`ina   1999   působila   deseti-

Členná   polská   výpra\Ía   z   klubu   BOBRY   ZA-

GAN  v  oblasti  Velebiiu.  Skrz  nepři'zeň  počasi`

museli  odložit  sestup  do jeskyné  Lukina  Jama.

Vše  si  však  vynahraďli  sestiipem  do  propasti

Patkov  gušt  -553  m,  která  je  druhou  nejhlubši'

vertikálou  světa.  (rozměry vchodu  60 x  30  m).

V průběhu vystrojováni' potkalo  družstvo  pou-

ze  devět   nýtů,   které  využili   k  vystrojeni'  a   úhybným   manévrům

před  padaji'ci'mi  ledovými  tramvajemi.  Přesto  při  sestupu  došlo  ke
zraněni',  kdy  padajíci'  ledovÝ  odštěp  zasáhl  jednoho  ze  sestupuji`-

cích  speleologů  a  pohmoždil  mu  břicho.  Sestup  byl  doprovázen

extrémním  skapem  z  taji'ci'ch  ledovÝch  séraků.  Dle  vedouci'ho  vý-

pravy  Martina  Furtaka (  Bobry Zagan  )   se jedná  o doposud  nejne-
bezpečnějši' vertikálu  z  doposud  prostoupených.  (  Provatina,  Sotá-

no del  Barro,  Haades, Vrtiglavica,  Brezno pod Velbom  ). Vzhledem

k  seznamu  právě  uvedenému  a  skutečnosti,  že  členové  klubu  se

rozhodli  prostoupit  všechny  studny  světa  hlubši`  jak  -  400  m,  lze

předpokládat,  že  hodnocení  bude  pravděpodobně  silně  objektiv-
ni..  Na  sestup  bylo  použito  lano  MAMMUT 600  m,  průměr 9  mm.

lvl.Fur[ak,15.10.1999

Iu
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KRAJ  KONÍ

Atila  Nakoni

Tento   příběh   vlastně   není  téměř
vůbec o krasu, ani o tom, čemu se obvy-
kle říká jeskyňářství. Přihodil se totjž dost

dávno  a  od  roku  96 jej  odvály vzdušné
víry  jiných   zklamání  a  jiných   událostí.

Zůsta[y  podivné  vzpomínky,  nabourané

předsudky a pocity viny. Tento příběh je
o   vztazích,   kamarádství,   předsudcích
a malém rodinném výletě ...

Do    Rumunska     se     naše    skupina

chystala  po  delši' odmlce  mezi  r.  89  a  94,

kdy  na  Rakousko  bylo  moc  draho  a  na

Balkán  příliš  bouřlivo.  Po  i.edné  zkušebni.

akci  jsme  vyrazili  na  rumunský  Padiš.

Stylem:  „Kdo  se  přihlási' -jede",  jsme

shromážďli  poměrně  početnou  skupinu
účastníků.   Po   stránce   speleologické   to

bylo  o  něco  horši.,  nebot. polovtnu  tvořily

dětičky,  druhou  polovinu  manželky.  Pro-

tože  se  našemu  veliteli  zdál  tento  počet

16-tj   lidi'   ni'zký,   přibral   ještě   dva   Poláky,

kteří se  časem  rozrostli  na  Šest.

Náčelníkem  jsem  byl  jmenován  ve-

doucím exkurze pro Paďš,  protože men-

ši'  polovina  spolu  s  náčelníkem  a  větši'm

poměrem jeskyňářů  se  nakonec  rozhod-
la jet jinam. V  podstatě si vylézt jinde  ně-

jaké komi`ny a udělat si objevy.  Zde by ta
druhá  polovina   mohla  tak  trochu  zava-

zet.  Skupjna,  které jsem  měl  velet se me-

zi  ti`m  rozhodla  odjet  do  polských  Tater,

aby  nepřekážela  prvni`  skupině  v  rozletu

a  seberealizaci.  Bez  auta,  lan,  materiálu

a  členů  exkurze  jsem  zůstal  sám,  dosud

pověřený  důležitým  úkolem  velet  neexi-
stujíci'mu    týmu.    Společnost    mi    dělalo

pouze moje bábetko.  Kraj  koní jsem ji' sli'-
bil  a  od  slibů  desetiletým  dcerám  se  ob-

vykle  nedá  utéct.  Cestou  z  hospůdky  to

beru    kolem    nádraži'   a   zjišt`uji    odjezdy

vlaků  ...

Od ié doby co přišel ze schůze je ně-

jakei divnej. Mluví sprostě a do všeho ko-

pe. Ješiěže už za tÝden jedeme do toho
Rumunska.  Strašně  se  těším,  až  budeme

na těch horách spát ve stanu a kolem bu-
dou běhat samÝ koně. Taky budu na nich

jezdit  a  když  né,  tak  si ie  aspoň  všechny

poimenuiu a budu si je hladit a krmit. Má-

ma je taky divná.  Pořád si mě prohlíží, ja-

ko by jsme se viděly naposled a já jela na

deset let pryč. Babička zase [vrdí, že je tá-

ta nezodpovědnej dobrodruh a darebák,
a  že  by se 5  ním  měla  máma  raději  roz-
vési.  Děda  zase  říká  něco  o  dementní

schizoírenii  a  děsně  mě  votravuje.  Brá-
cha mě vo[ravuje ještě víc. Na nikoho ne-

mám  náladu.  Všichni  jsou  blbí.  Já  se  ale

těším  na  koně  abych  měla  kamarádkám
co vyprávět.

Vše  nakonec  zachránili   Poláci,   kteři.

se   rozhodli   jet   do   Rumunska,   protože

tam  ještě  nebyli.  My  dva jsme  se  nacpali

k první skupině do aut.  Přes hranice jsme

jeli   o   něco   dři.ve,   aby   ostatni.   nevěděli
kam jedou. Vysazeni  jsme  byli  ve  vesnici

Píetroaša,   40   km   od   předpokládaného

tábořjště.  Zde  nás  měla  vyzvednout  dru-

há  skupina,  která  zároveň  vezla  naše  ba-

tohy.

hera.   Lepší,  než  bÝt  nacpanej  v  ňákým

autíčku.

Na   slunku  je   horko   a   tak   se  jdem

schovat  před  vesnici  do  sti'nu.  Je  to  sice

dál   od   silnice,   ale   zase   s   lepši`m   výhle-

dem.   Projíždi'.   Nezastavuji.!!!   Běži'me  za

ními,  já  funi'm,  značně  subtilnějši`  dceruš-

ka  také.  Sen o  koni`ch se ji' rozplývá ve sla-

ném  nálevu.  Zastavili,  ale  sotva  doběhla

k  posledni'mu  kufru  se  opět  rozjíždi'.  Po

pár  metrech  jako  naschvál  zopakují  stej-
ný manévr, aby poté zmizeli  prašnou ces-

tou  někam  k  čertu.  |estli  to  byl  vtip,  byl

značně  suchý,  nebot. jsme  ztratili  třl  cen-

né hodiny čekáni'm.

Nevím,  proč  na  mě  nepočkali,  když

už  dvakrát  zastavili.  Taky  není pravda,  že

bych u toho brečela. Táta se s[rašně nasral

a říká, že všici jsou nezodpovědní darebá-

ci.  Začínáme mávat  na  první auta,  prei se

tak tady stopuje.  První nám zastavuje pán

Sli isme za vesnici  a  sedli  si  na  vypa-

senei   irávník  blízko  silnice.  Tady  si  mě

musí  všimnou(   každÝ.   Už  čekáme  dru-

hou hodinu a je tu děsnÝ horko.  Děláme
různÝ  blbos(i. Táta  mě  třeba  bere  na  ko-
Iena  a  různě  se  mnou  drncá`  PrÝ  se  tak

jezdí  na  siřechách  náklaďáků  k  horám.
Kolem  prÝ  sviš[í vítr  a  šlehají  větve.  To  si

taky  zkoušíme.  MusÍ  {o  bÝt  strašná  nád-

s  koniky.  Tá[a  na  něj  říká  Padoš,  ale  pán

vr[í hlavou. Asi  nechce peníze.  Siejně nás

svezl  jenom  kousek.  UŽ  se  skoro  stmívá

a nám zastavil náklad'ák. |e to uŽ páté sve-

zení. Táia mě vysazuie nahoru mezi jakei-
si  binec.  |edeme! Je [o vysoko,  špicově to

hází a  drncá.  Kolem  funí vítr,  nedá se dei-

chat a kolem sviští větve. Ještěže isme si (o

dole vyzkoušeli. Ať žiie  saíari!
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Vyjeli  jsme  na  planinu  a  seskočili  na

křižovatce  ke  Kantonu.  Řiďč  po  nás  nic

nechtěl,  pohoda  a  zlaté  časy  přišly  i  sem.

li.  Řekl i.sem,  že  mi  to jako vedoucímu  ne-

vadi`, že mě tak stejně neberou  a že jsem

byl   v   Rumunsku   zati.m  jen   dvanáctkrát.

Mlha  se  rozplynula  a  kolem  se  rÝsuji`  hlu-

boké  lesy,   závrty,   Škrapy  a  pastviny.   Po

stráni`ch  běhaji'  koně,  pasou  se  ovce,  ko-

zy,   polodivoká   prasata   a   zvláštni`   mi'stni'

odrůda   -  padišské   zebu.   Vše   hlídaji'   na-

prosto  oclrbaní,  ale  jinak  klidni'  psi.  Dce-
ruška  se  zjevně  dostala  do jiné  dimenze

a já jsem  zapomněl  i  uvi'tací zdravici.  Do

tábora  chybi'  ještě  tři   kiláky,   které  hravě

dojdem.  Naši  kolegové  nám jdou  naproti

a  nadávaji', jak jsme strašně nezodpověd-

ní,  že jsme  na  ně  nečekali.  Nehodlám  to

komentovat a  raději  stavím  stan.

Ráno k našemu stanu přichází taneč-

ním krokem a se zvonečkem na krku VeL
ký  BlondÝn.  Už  je  mám  všechny  pojme-

nované.   On   je   ale   největší,    nejmilejší

a neizvědavější. Po snídani ide táta 5 šesti

Poláky do  ňákÝ ieskyně.  Škoda.  Byla s  ni-

ma   včera   hrozná   sranda.   |á   jdu   taky
a s náma ještě jedna hodná teta, která mě
vezme  zpátky  do  tábora.  Zítra  sem  prý

musí  trefit s ostatníma.  Odpoledne  přišel

strašnej  slejvák.  Teta  byla  někde  na  pro-

cházce  a  tak  se  mě  všichni  ptají,  jestli  ta

ieskyně, kam vlezli, byl ponor. Řekla jsem,
že  né,  ale  že  do  ni.  tekl  malej  potůček.

Druhá hodná te[a mě vzala do stanu. Do
našeho  totiž  tradičně  prší.  Třetí hodná  tc-

ta říká,  že isem asi tátu viděla naposled.

Rozplánováni`   Účastníků    a    akcí   se

ujmuli  lidé,  kteři' ještě  v  Rumunsku  neby-

Měl  jsem  prÝ  jeskyni  vystrojit,  protože  ji

znám.  Prima,  před  jedenáctí  lety.  Z  foce-

ni` tedy taky nic  nebude.  S  Poláky toho ta-

ky  moc  nenakomunikuji,  jsou  však  velko-

rysi' a  toleruji. všechno  mé  blouděni`. Tam,

kde   jsme   kdysi   kotvili   za   škrapky,   jsou

dnes  osázené  spity,  se  kterÝmi  jsem  ne-

poči'tal.  Kdosi vybalil jen  tak  náhradni' pla-

kety  a  po  zalomeném  šroubu  kdosi  jiný

zase  kovárnu.   Poté  jsem   našel   dalši'  dva

spity   hluboko   za   vodopádem.   Zati'mco

losti.  |e  to  vystrojeni.  pro  vyšši'  stav  vody.

Nemoudré  na  to  přijít  až  na  samém  zá-

věru  vystrojeni`,  takže  máme  všechna  la-

na   pověšena   blbě.  |estli   při`jde,   namoči'-

me se  nejen  my, ale  i  druhá skupina.  Ne-

budou  přece čekat až voda opadne,  pro-

tože   lana   budou   potřebovat   jinde.   Já

u   toho   budu   opět   ten   největší  hlupák,

kverulant  a  vystrojovaci`  analfabet.   Stalo

se to, co se mi obvykle stává -zase abych

nemusel  nic dopředu  předpokládat.  Polá-

ci jsou  jako  děti,  nezištně  mi  pomáhaji`.

Ráno  přišel  Tibe[an   s  vyřezávanou

hůlkou,  ovečkami  a  hrnečkem  smetany.
Nevím,  proč mu táta  říká Tibeťan,  ale vy-

padá jako ti opálení páni  z  našich  knížek
o  Himalájích.  Sian,  co  nám  včera  zmok-
nul   začíná   smrdět   a   tak   [áia   vysušuje.

Všichni   potom   dělají   néiaké   neznámé

operace.  PrÝ  půjdem  na  něiakou  povr-

chovku a odpoledne nás bude hlídat ně-

jaká  ieta.  Táta  si  vleze  do  ňákÝ  jeskyně.
Ještěže  [u  není  máma.  To  by  se  nepodí-
val  nikam,  aby  nebyly  řeči  a  [ak  by  byl

protivnej.   Večer  zase   budou   rozkládat
rukama,  říkat ty srandovní názvy a  pít pi-

VO.

Dneska  byl  odpočinkový  den.  Nav-

šti'vili  jsme  Část   Četacile   ponoru,   né/akÝ

lbuk   a   démonickou   propast   Caput   po-

nor.  Zakli'něné  obří  pařezy  ve  stropech

mocných  propastí  dávaji.  tušit,  že  tu  mů-

poláci  trvají  na  usazení  nového  a  zjevně
neuži'vaného  nýtu,  mě  docházeji'  souvis-

Že  být  za  vyšši'ch  vodni'ch  stavů   docela

veselo.   je   vystrojeno,   jedeme   dolů   jen

dva   a   budeme   fotit.   Dole  je   obrovská
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chodba a až  po strop úplné zaívaná dře-
vy.  Po hodině  práce v  lese se dostaiieme

k  jezeru.  Na  hladině  plave  spousta  klád,

kraulovat   není   mezi   nimi   kde.   Při`Ště   si

sem  beru  lyže.

A je  tu  další den.  |edeme  auiem  ně-

kam do jeskyně,  kam se může i s děcka-
ma.  Hurá.  Strejda  se  vychloubá,  jak  umí

dobře iezdit  na  koni,  protože  si  to  kdysi
vyzkoušel  na  krávé.  Nechal se ale shodit

a  dalším  koněm  ještě  kopnou[.

Tak [o byla dobrá lesrace a iaky

to  jak  mu  teta  za  to  nadávala.
K  jeskyni  to  bylo  daleko,  tekla

krs  ní  voda,  seshora  svítily  pro-

pastě  a   na  konci  byly  žebřiky
a  různÝ  klouzavý  dřeva jako  na

Slovensku.

Dnešni'   den    byl    naprosto

odpočinkový.   Nevi'm,   co   bych

k   němu   dodal.   Ta   jeskyně   se

jmenovala  Radeši.

|du    prozkoumat   jahody.
Včera je objevily děcka  a je iich

prei  plnei  kopec.  Táta  leze  do
ieskyně s  Poláky.  Je spokojenej,
dneska jsou jenom  iři.  Večer se

ubytovali   na   protějším   břehu

nějací tůristi. je jich hodně a dě-

lají  strašnej  randál  a  nepořádek.

Mluví  česky  a  jsou  tady  s  něja-

kou  kanceláří.  S[oly  a  počítače

jsem  ale  nikde  neviděla.  Hádají
se s myslivcem, to je ten pán, co
tady  dělá   tu   ochranu   přírody,

uklízí  a  zároveň   prodává   strej-

dům pivo. On chce po nich pě-

Náladu  mi  spravila  až  10  km  dlouhá

jeskyně   Zapodia.  jdu   se  dvěma   Poláky
a  stoji.  to  za  to.  Konečně  žádná  zodpo-

vědnost.  Foti'me. Vchod si  přestrojujeme,

neni`   nad   to   si   táhnout   vlastni`   kovárnu.

Vracíme  se  dost  pozdě,  ale  seberealjza-

ce  smečky  českých  turistů  konči'  nad  rá-

nem.  |eštěže  už  zi'tra  vypadnou.

Dr`es  přijeli  dalším  autem  jeden  stre-

jda  s tetou`  Mají dvě  volná  místa.  Táta je

ši.  skupiny  vidi.m  jen  ráno  a  večer.  Správ-

ně zjjstilí,  že se jako  průvodce  prostě ne-

hodi'm.  Fokul  Viu  jsem  si  nafotjl  a  poved-

lo  se  mi  nalákat docela  bystrého  pomoc-

níka a  osvětlovače.  Uf.  Dalši' den  byl zase

proflákanej.  Venku  prši'.  Tlupa  čecháčků,

a  mysli'm  si,  že  to  bylo  poprvé,  kdy jsem

se  v cizině  nerad  viděl  s  krajany,  už  ode-

šla.  Odpadky  nechali  z  principu  na  mi'stě

v   igelitovÝch   taškách,   takže   je   zvi'řátka

roztrhala  roztahala  po  celé  louce.  Rekla-

tikorunu  za  s[an  a  oni  mu ji  nechtěií prÝ

z nějakého principu dát,  protože [o tady
údajně patří všem a oni to nikdy nedělali.

Na  záchod  ale chodí nad  naši  s[udánku.

To poznám, protože tam přibylo pomač-

kaného papíru.

RumunskÝmi  kraji  táhnout  zhovadilé

bandy klientů  českých  cestovni'ch  kance-

láři' a  chovají se  tu iako  doma.  |e to vidět,

slyšet i  ci`tit.  |eden jejich  pozdrav  mi  ulpěl

na  botě,  když  jsem  Šel  večer  na  dřevo.

K  mi.stni'mu  obyvatelstvu  se  chovaji'  nad-

řazeně,  jako   ke  křovákům.   Odmi`tají  za-

platit  pakatel  za jejich  podupaná  poli`čka,
kterých  zabi'raji' či'm  dál  více.  Nevi'm,  kam

budem  za  pár  le`  jezdit.

rád, protože chtěl uŽ večer balit a ráno jít

brzo na autobus nebo stopa` Já  ráda ne-

jsem  pro[ože  to  ježdění  na  náklaďáku
bylo príma.  Potom jdeme k takové jesky-

ni,  co  je  dos[  daleko.  |e  skoro  propadlá

a dole je velikánská hromada sněhu. Ško-

da,  že  z  toho  kluziště  trčí  všude  různý

věrve.  To  je  nespravedlivÝ.   U   nás   není

sníh ani v zimě a tady ho jsou dva metry
v červenci. Táta chce Íotit a tak mu různě

blikám   bleskem   a  strašně   mě   to  bavi.
Hlavné, že budu na každé Íotce.

Zpátky  je   to   dost  daleko   a  je   pro-

blém    dcerušku    přesvědčit,    že   j`e    lepši`

spát  ve  stanu,   než  pod  větvi..   Poláci  se

osamostatnili  Úplné,  podstatnou  Část  na-

ma  na  použité  obaly  Made  in

Czech  republic.  |eštěže  zi.tra  už

jedeme  taky  a  odpadky  si   be-
rem   sebou   aby   nebyla   ostuda

ještě  vétš,`.

Takže ahoj  koníčci,  pusinky

chlupatÝ.    Dneska    odjiždíme.

Taťka foií loužičky,  co včera  na-

pršely,  já  klepu  se  stanem,  aby
nám brzo oschnul` Zpátky iede-
me  iinou  cestou   někam  úplně
nahoru na horní okraj mapy. Vy-

padá to, že tady bydlí ještě větší
chudáci,  než  prve,  jak isme  jeli.

Táto,  ti  isou  ale  chudí!  Kdepak,

oni   jsou   vlastně   desetkrá(   bo-
hatší,  protože  [oho  k životu  po-

třebuií desetkrát  méně.  Stojíme

už   asi   třetí   hodinu   na   ňákÝm

přechodu.  Kolem  probíhají  otr-
haný a  špinavý děcka  a ještě špi-

navější vodou  nám  už asi popá-

té  myjou  skla.  |en  aby  přes  ně

ještě  strejda  viděl.  Pořád  chtěií
nějakÝ gumi sumi, ale nevím, co

by  si  s  našimi  pneumatikami  po-

c.a/'`.

Zati'm  odoláváme.  Kdo  rychle  dává,

dvakrát  dává,  takže  se  nepředáme.  Mys-

li.m  si,  že  značná  část  těch  faganů  je  na-

dopovaná.  Asi   chlastem,  aspoň   nemusi'

ji`st.   Při   vlastni'm   pasovém   odbavení  při-
cházi' snad  posledni' kolize.  Nemám  v  pa-

se  kulaté razítko na dítě. To  bude asi  ti'm,

že při  cestě  tam  dceruška  spala zahraba-

ná v batozi`ch a  nebyla vidět.  Netušil jsem

nic o takovém naři'zení.  Nenápadně jsem

jí naznačil aby alespoň kvákala česky.  Na-
Štěsti'  se  zde  našel  celni.k,  který  uměl  tro-

chu  slovansky,  moje  bábe{ko  pro  jistotu

přestalo  mluvit  úplně.  Nakonec jsme  ale

prošli  a  navi'c  i  dobře  dojeli.  lnu   Rumun-

sko je  Rumunsko.
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TAKOVÝ  NORMÁLNÍ  PÁTEČNÍ VEČER

ANEB  ,,šMEjD,  KTEREJ  NÁS  OPUSTIL!`'

Oldřich Štos,  Libor Matuška, ZO ČSS 6-20 Moravský kras

Tak  je   zase   pátečni.  večer.   Normálni'  lidi  isou   doma,   v   pohodě

u  gábli.čku,  televize  a  vyvalení v  křesle  si  úži.vaii'  slastně  posledni'ch

chvil  kdy  konči'  televizni'  noviny  a  začne  pořádnej  trhák,  horor  ne-

bo vodvazácký  peři`čko. Tak  si  po  `om všem  ři`kám,  že jsme  pořád-

ni`  magoři.  Mi'sto  toho,  aby  jsme  někde  sdi.leli  slasiné  poci`y  s  val-

nou  většinou  našeho  národa,  tak  zase  votvi.ráme  ten  náš  dekl  od

jeskyně.  Je  teplá  letni'  noc  a  po  pracovni'm  týdnu  člověk  ani  nevi.

jestli se  mu opravdu  chce do jeskyně.  Už jsme si  za tu dobu zvykli,
že  nad  ti`m  vši'm  nesmi'me  moc  špekulovat.  Prostě  skočit do  zablá-

cenýho  overalu,  zašměrovat  se  do  cajků  a  železa  a  zmizet  v  di'ře.

Po prvni' přepi'nce nám  ani  nepřipadne,  že ieště před  chvi`li` se nám

do  jeskyně  ani   moc  nechtělo  a  že  isme  se  navzájem  utvrzovali

v tom, že v pátek večer u  Němců  se dá taky dobře explorovat.

Po   jarni'm   Úsili`   vynaloženém   na   přestroieni'   Skleněných   dómů

vchodem V  2  na  lepené  borháky  PETZL s  nosnosti'  2.500  kg   jsme

se  vrhli  do  lezeni.  komi'nu,  který  jsme  objevili  o  akci  dři've,  při  vy-

strojováni'  přístupové  cesty  za  Velblouda.  Ústi.  komi'nu  ve  stropě

Kaiedrály  vi`ce  než  40  m  nad  dnem  zaručovalo  vysokou  expono-

vanost  a  technické  lezeni' \Íe velmi  převislém  vápenci.  Komi`n jsme

objevili  shodou  okolnosti`  náhodnÝm  prosvi'ceni`m  stropu  při  iden-

tifikaci  padaii'ci'ho  deště  odněkud  zhora.  Pouze  bodový  kužel  če-

lovky   byl   schopen   odhalit   nenápadné  Ústi'  komi`nu   s  vytékaji`ci`m

sintrovým  vodopádem,  který  byl  zdrojem  silného  skapu.  Bylo  roz-

hodnuto.  Hned  při`šti`  akci  nabi`ji'me  vrtačku  HILTl,  zásobujeme  ko-

várnu  celou  řadou  spitů  a  ol)těžkáni  železem  a  vkli`nénci  jednoho

krásného  leini'ho  večera,  který  je  v  podzemi`  naprosto  nedůležitý,
zači'náme

vystrojo-

vat  př,'stu-

pový   bal-
kon        ve

stropn,'m

korýtku

od        Vel-

blouda.

Tma    roz-

prost,'raj,'-

c,'  se  pod
nohama a

náhodně

pohoze-
ný  kámen

dává   tušit

nesmi'rný

prostor

pod  naše-
ma   noha-
ma.    Tato

prvn,'    se.
znamova-

ci'  akce  je

korunována  neúspěchem  di'ky  toiálni'mu  vybiti. akumulátoru  na  vr-

tačce.  Po  zavrtáni'  nékolika  nýtů  bali'me  nevrle  pingle  a  pomalu  se

v  nočni.ch  hodinách  vydáváme  na  výstup  na  povrch.  lhned  násle-

dující  vi.kend  jsme  v  komi'nu   zase.  Tentokrát   posi`leni  o  kovárnu,

tamponér  a  samovrtné  nýty  pro  při'pad,  že  by  zase  klekl  akumulá-

tor,  stoji'me jedné  noci  opět  u  při`stupového  Štandu.

paktním    a    převis-
lým vápencem jsme v  místech  odkud  můžeme jakž  takž  prohléd-

nout  Ústi`  komi'nu.  lhned  v  ústi'  za  sintrovou  hranou  je  viděi  při`hod-

né  mi'sto  na  vybudováni.  štandu,  kde je  malé  hnízdečko  za  sintro-

vým  vodopádem,  kde  se  dá  dokonce  i  bez jištěni.  stát.  Po  zavrtáni'

posledni.ho nýtu  ze sebe shazuji veškeré železářstvi' a dobi.rám  Ma-

tesa,  který akrobaticko -technickým  climbingem  zdolává  převislou

plotnu  ve  stropě.  Nakukujeme  na  dalši`  pokračováni' komi.nu,  které
se velmi výrazně zužuje až na  hranici průleznosti.  Mates  nalézá do

dalši'ho  pokračování  a  po  několika  metrech  lezeni.  konstatuie,  že

komi`n  se  zužuje  za  hranici  průleznosti.  Úzká  Štěrbina  15  x  15  cm

se po  3  -  4  metrech  opét  rozšiřuje. |e vidět  zači'najici' krápníkovou

vÝzdobu  a  rozestupuji'ci'  se  stěny.  V  koncových  partiích  komi.nu  je

velmi  citelný  silný  průvan,  jehož  směr a  prouděni. jsme  nodokázali

identiíikova`  skrz  při.liš  velkou  bli'zkost  Katedrály.  Odstrojujeme  ko-

mi.n  a  nádherným  vzdušným  slaněni'm  mi`zi`me  ze  stropni'ch  partii`

Katedrály    Komi`n   zůstává   vystrojen   pro   dalši'   možné   explorace

v  dobách  budouci`ch.  Kolem  půlnoci  jsme  u  našeho  deklu,  zavi`rá-

me  jámu  a  zhluboka  se  nadechujeme  vlahého  nočni`ho  vzduchu.

V  televizi  konči.  film  Skleněné  peklo  a  valná  většina  národa  podři-

muje u  bedny  nebo přineilepši'm  někde paři'. |e to skvělý pocit a  to

je  teprve  začátek vikendu  ...

Název komínu.. Šmejd, kierej nás nepustil !
Použitý materiál: p/oché smyčky, sada 5toperú ve/.  J  - 5,  9 nýtú, a-

kumLilátorová vrtačka HILTI,  15 x karabin, tamponér a  kladivo PET-

ZL, dvě lana
N«€ň vÝs"pu-.  Libor MATUŠKA, Oldřich ŠTOS
Da:Iš{   cíl..    komín    nad   vzdušnou    sekvencí   U    Peršingu   (|esiliže
``Šmeid,  kierei  nás nepusiil  !"  ie  nářez  potom  PERŠING  je  maso.)
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