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třemdava bílá

kruhatka Mathiolova poddruh moravská

iazyk ielení

/Cortusci motthi.oíi. subsp. morcw/ca)
kriticky ohrožený druh a endemit Mor. krasu

(Phyllitis scolopenclrium)

(Dic:tamnus c.Ibus)

kriticky ohrožený druh

ohrožený druh

kosaiec nízký

kruštík tmav®Ěervený

(Iris pumila)

(Epipoctis atrorubens)

(Dcictylcwhiza íuchsii)

silně ohrožený druh

ohrožený druh

ohrožený druh

koniklec velkokvěý
(Pulsc.tillo granclis)

silně ohrožený druh

prstnatec I=i.chsův
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VÉGETACE MORAVSKÉHO K
Leoš Štefka, Správa CHKO MoravskÝ kras

javořiny, pro které je typickÝ jasan ztepilý,

čet lokalit. Z této skupiny bylo v Morav-

iavor klen, li`pa srdčttá, v inverzni'ch polo-

ském krasu zjištěno 20 druhů, avšak v po-

hách žlebů s jilmem horským, jedli' běloko-

sledni'ch deseti až patnácti letech jich bylo

rou a původni`m smrkem. V severni. části

ověřeno pouze 8. Druhou skupinou jsou

krasu se na těchto stanovišti.ch vyskytuje

druhy "silně ohrožené", kterých bylo v Mo-

Í tis červený. Při úpati' svahů nastupuií s`i'no-

ravském krasu zaznamenáno 34. V posled-

vybavi. propast Macochu, nebo některou

mjlné keře - zimolez obecnÝ, meruzalka

ni'ch letech jich však bylo ověřeno ien 25.

ze čtyř při'stupných jeskyni`. Pro mnohé je

alpská, li.ska obecná apod. Bylinné patro ie

Posledni' skupinou chráněných druhů jsou

Moravský kras spojen s dalši`mi kulturni`mi

typické zastoupeni'm podhorských až hor-

druhy ohrožené, kterých zde bylo zjištěno

a při'rodni`mi unikáty, ke kterÝm patři` i ne-

ských druhů, k nimž náleži` např. jarmanka

50, přičemž doklady o současné existenci

obvyklá pes`rost flóry a vegetace.

větši', samorostli'k klasnatÝ nebo chráněný

známe u 44 z nich. Za při`klad vyhubeného

ploštični'k evropský a mési.čnice vytrvalá.

druhu

Významný je výskyt řady kapradin - bukov-

dranský, ktery rostl do poloviny minulého

vým společenstvem les. Pouze na několika

ni`k vápencový, kapraď samec, papratka

sioleti' na Hádech, dále ďvizna brunátná,

málo

samiči`, na skalkách ie nápadný slezini`k Čer-

vstavač vojenský či koniklec lučni..

.-.±--``--'
Pod pojmem Moravský kras sÍ každý

Moravský kras je typické lesni' územi`,

kde na převážné Části

exirémni`ch

územi' je klimaxo-

stanovišti'ch,

jako

jsou

skalni. ostrožny, sut.ová pole a skalni' hrany

vený,

slezini`k

routíčka,

puchýřni'k

křehký,

může sloužit orchidej jazýček ja-

Vedle územni` ochrany se zvláště v po-

žlebů, je původni' nelesni` vegetace. Nejjíž-

osladič obecnÝ

mi.stech

sledni'ch letech rozvi'ji' aktivni` praktická péče

nějši. Část krasu je typická ostrůvkovitÝm vý-

v Pustém žlebu roste v bohatych poro5tech

o vybrané druhy a společenstva. Při.mo na

skytem rozvolněných teplomilných doub-

i kriticky ohrožená kapradina jazyk jeleni`.

stanovišti.ch jsou prováděny praktické zása-

rav. Ve stromovém a keřovém patře zastou-

aj.

Na

několika

Propast Macocha patři. nejen k nejvý-

hy s ci.lem /ejich uchováni' Či posi`leni'. V sou-

značnějši'm krasovým jevům, ale je i lokalí-

ladu s plány péče o chráněná územi' je pod-

ný. V podrostu vzácně nalezneme chráně-

tou unikátni'ch rostlinných společenstev. Na

né druhy plamének při.mý, vstavač osmahlý,

skalni'ch terasách pod vrcholem

porována obnova přirozené druhové skladby les"'ch společenstev. Dlouhodobým zá-

vstavač nachový Či třemdavu bílou. Roste

Červený, doprovázený na hranách dřišt.álem

měrem, ktery však má již dnes praktické při'-

zde i kriticky ohrožený hadinec Červený.

obecnÝm, jeřábem mukem a jinými keři.

klady, je ponecháni' vybraných Územi' přiro-

spole-

V hus`Ých polštáři'ch četných mechorostů tu

zenému vývoji. Při'kladem záchrany bohat-

čenstvy jižni. a čásiečně středni` Části kraso-

roste nejvzácnějši` rostlina Moíavského kra-

stvi' rostlinných druhů je údržba bývalých

vého Územi' isou dubohabrové lesy, v nichž

su -kruhatka Mat(hioliho. Byla objevena při

pastvin a luk vyřezáváni'm keřů a sečeni'm.

dominuje předevši'm dub zimni', dub letni'

jedné z vÝzkumných výprav na dno propas-

|Íným při.kladem je obnova dřt.ve zničených

a habr obecný. V bohatém keřovém podro

ti v roce 1918, které je jediným mi`stem jeji'-

stanoviš`.. |edni.m z prvni.ch kroků v tomto

stu je časty lýkovec jedovatý, brslen brada-

ho výskytu v českých zemi'ch. je považová-

směru je revitalizace bývalých prostor Růže

víčnatý aj. Bylinné patro obývá např. sasan-

na za glaciálni' relikt, ktery zde přežil po-

nina lomu na jižni.ch svazi'ch Hádů.

ka hajní, prvosenka jarni., ptačinec velkok-

sledni. dobu ledovou. Populace z propasti

Negativni.m rysem ve vývoji vege`.ice

větý, kokoři'k mnohokvětý, jaterni'k trojlaloč-

Macocha ie dokonce uváděna jako ende-

Moravského krasu je zavlečeni' a dalši' Íozši-

ný, hrachor jarni', konvalinka vonná aj.

mický poddruh s jedinÝm mi.stem výskytu

řováni' nepůvodni'ch druhů rostlin a to i do

na světě, Z důvodu jeji' ochrany plati' v Ma-

rezervaci`. K jejich Ši'řeni` docházi' předevši.m

coše při'sný zákaz horolezecké činnosii s vý-

podél komunikaci', parkoviši. a

vým až bukojedlovým porostům. Kromě bu-

jimkou stěny pod horni.m můstkem. Varuji'ci`

cest. Podstatné změny přírozené vegetace

ku lesního je stromové patro tvořeno hab-

/e zničeni' rostlin, které rostly na dně prcr

přinesla i náhrada původni'ch porostů mono-

rem obecným a lipou srdčitou s vtroušeným

pasii. S velkou pravděpodobnosti' se tak sta-

kulturni`mi smrčinami. Škodlivým t.aktorem je

lo při průzkumu Pasovského jeskyně.

i sešlapáváni. a ničeni' rostlin na při'stupech

pen např. dub cer, dub Šipák či dři'n obec-

Charakteristickými

Nejvěiši' plochy

rostlinnými

severni' a

částečně

středni. části Moravského krasu, náleži` bukc>

jasanem ztepilým, iavorem mléčem a javorem klenem. Dři've hojná jedle bělokorá pře-

roste tis

V úzkých nivách podél toků se uplat-

turistických

k jeskynni`m portálům Či jejich zasypáváni' na-

ži`vá jen na některych lokalitách. Bučiny se

ňuji' společenstva s olši' lepkavou a jasanem

př. sedimenty, těženými z jeskyni'. Zvláště cit-

vyznačuii` pes`rou druhovou skladbou bylin-

ztepilým spolu s devětsilem bi'lým, prvosen-

livé jsou zejména sut.ové svahy žlebů a skaL

ného podrostu. Brzy na iaře zde najdeme

kou vyšši', tužebni.kem jilmovým, pcháčem

ni' terásky s mělkou půdni` vrstvou.

porosv dymnivek, jaterni`ku `rojlaločného,
hrachoru jarni`ho a dalši'ch druhů, které v prů-

Přesiože ie územi` Moravského krasu

zelinným aj.

Pestrá vege(ace Moravského krasu za-

velmt časio navštěvováno jak profesionálni'-

běhu dubna a května střidaji' bohaté porosty

sluhuje důslednou ochranu, přičemž zvÝše-

mi, tak i amatérskými botaniky, je iřeba

kyčelnic, bažanky vytrvalé, bukovni.ku kapra-

na pozornost je věnována vÝskytu chráně-

konstatovat, že jeho poznáni` neni. dosud

d.ovitého, nebo svi.zele vonného. Později na

ných druhů. Podle stupně vzácnosti a ohro-

skončeno. Při.kladem ie nález kriticky ohrcr

ženi' rozlišujeme tři kategorie ochrany. Nei-

žené mochny jahodovité ve skalni. stěně

při'sněji chráněné jsou druhy v kategorii "kri-

u Punkevni'ch jeskyni` z roku 1998.

jaře zde najdeme i druhy z Čeledi vstavačovitych, např. okrotici bi'lou.

Na při`krÝch nepřístupných svazi`ch kra-

sových údoli` se uchovaly jasanové a lipové

iicky ohrožené".

jejich výskyt je na územi'

České republiky omezen na velmi malý po-

Foto na druhé straně obálky.
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jESKYNĚ EMENTÁL V ČESKÉM KRASU
Radim Brom, Jiří Bruthans, Michal Kolčava, Martin Máca Přibil

Čechy, jak známo, se nemohou pochlubit přfliš rozsáh-

Ementálu je vskutku obdivuhodné. Jenže utajení čehokoliv

lými jeskynními systémy. Donedávna zcela jasné a pevné

v Českých zemi'ch je pouze bláhovÝm přáním, navíc když se

pořadi českÝcl` ]eskyrií (Koněpruské j. [2550 metrů],
^moldka [1360 mJ, Chýnovská j. [1200 m]) se pcNážtiNě

vu Ementálu začala ČeskÝm krasem letět fáma. A letěla zatra-

otřáslo nedávným .nálezem-jeskyně Ementál (1884 metrů)

ceně rychle. Za pár let věděl o Ementálu takřka každý, koho

v Českém kra5u. Záměrně na místo objevu uvádíme .nález.,

kras zajímá jen o trochu víc než lemtáni` piva horem dolem.

skupina nzasvěcených" neustále rozrůstá. Nedlouho po obje-

protože to, co mu předcházelo je přiběh spletitý a podobně
.Otřesný..

1996: MARNÉ APELY
V roce 1996 jsme v Krasové depresi č.3 v článku nKra-

1988: KONEČNĚ OBJEV

sová represe?" uveřejnili prvni' zmínku o jeskyni Ementál vů-

Jeskyně Ementál byla objevena na jaře roku 1988

členy základní organizace České speleologické společnosti

bec. Dodnes je to velmi poučné čteni', takže nebude na škodu citovat:

104 .Zlatý kůň. pod vedením Alexandra Komaška, v oblas-

"Občas někdo z České speleolosické společnosti na

ti, kde se již od roku 1981 aktivně angažoval speleolog z té-

nás prstem ukáže a pronese briskní soud, občas někoho zle

že skupiny Zdeněk Mengler, který je i považován za objevi-

pobouří naše nehoráznost a neomalenost. Je však trapné,
že o zákulisních věcech nesouviseiícími s ČSS se hovoří ja-

tele Ementálu.

ko o nějakém hrozném nebezpečí a přitom jsou tolerovány
některé činy, podkopávající samu podstatu ČSS.

1988-2000: MLČENÍ

Y=765230, X=1057445, na těchto souřadnicích se naPodrobnosti týkající se objevu jsou sice zajímavé, ale

momentálně nepodstatné. Podstatné je, že vedouci' tehdejších výkopovÝch praci' objev nové jeskyně zatajil a ostatní

zúčastněné zavázal při'sným mlčeni`m pod při'sahou na /pý/
vyřezávaný krápni'k. Vchod do systému byl uzavřen ocelovým poklopem s neobvykle řešenÝm uzamykáni'm. Jeskyňá-

ři ze Zlatého koně začali pod rouškou konspirace novou jes-

kyni intenzivně zkoumat a podrobně dokumentovat. V roce
1992 však byly bez jakéhokoliv zřejmého důvodu veškeré

práce v jeskyni zastaveny. Podrobná mapová dokumentace
v měřítku 1 :100 zůstala nedokončena ve velmi hrubých ry-

sech. 0 osudu dalších výzkumů žádné zprávy nejsou. Smut-

né a zároveň překvapující je, že výsledky nebo alespoň
předběžné výsledky rozsáhlého výzkumu zůstaly zcela ne-

publikovány a existence jeskyně byla dokonce popírána.
Objevitelé se neobtěžovali zaslat ani nálezovou zprávu na
Správu CHKO ČeskÝ kras a do archivu ČSS.

Ochrana jeskyni' utajeni'm a zároveň realizace podrobné dokumentace a výzku`m v "zájmu vědy" je protimluv. Provádět "vědu" bez publikačni`ch aktivit /byí'/.en c/o archí.vú

kompetentních institucí přístupných odborné veřejnos[i).)e
samoúčelné a k ničemu. A ač je snaha chránit jeskyně jistě

činnost chvályhodná, utajení věru neni' dobrá cesta. /Zde 5e
dokonce nabízí myšlenka, že nejlepší alternativou na ochra-

nu přírodních krasovÝch dutin je jeskyně neobjevovat vůbec. Velký dík zde patří hlavně těm jeskyňářům, kteří se neobtěžují na lopatku šáhnout a jeskynní problematiku řeší

v hospodě u piva pouze teoreticky.)
Mlčeni`

členů

zlatokoňské

skupiny

o

existenci

cházejí ocelová vrátka a za nimi evidentně ieskyně. PrÝ se
jmenuje "Ementál", o moc více se neví. Jeskyně se nachází
na levém břehu Berounky, kus pod Srbskem, ve skále mírně
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vzorky vody, sedimentů a kostí, uskutečnit

dva speleopotápěčské ponory, zhotovit fotografie, diapozitivy, videozáznam. K tomu
všemu nakreslit mapu, sepsat prvni` před-

běžnou

nálezovou

zprávu

a

připravit

44 stran KD č. 8 a vše nechat vytisknout - to

byla jedna nepřetržitá akce. Zdařilo se, tak-

že v pátek 14. dubna 2000 jsme Ementál
mohli rozbalit v Rudici na Speleofóru.

Reakce byly a jsou bouřlivé: od totálni`-

ho nadšeni' přes uznalé pokyvováni', moud-

ře míněné vÝtky až po zatraceni`, znechuceni', opovrženi` a pomluvy. Etické zdůvodněni'
našeho konání má jistě mnoho trhlin, ale

podstatné je, že se ledy hnuly.

STRUČNÝ POPIS
\'le\ o nad .`ier`glero`ou ieskynr, asi s m nad silnicí. Toto je
|eskyně Ementál /ev. cV. 2529/ se nachází na levém bře-

pr`'ni zminka o ies*yni .Ementál" vůbec, a přitom tam už je
dc>bri'ch : Iet. Údaině je to dosti rozsáhlý labyrint a v Žeb-

hu řeky Berounky nedaleko obce Srbsko v okrese Beroun.

řičku nejdelších jeslq/ň Českého krasu by se prý umístil do

Svým významem se stavi' mezi důležité jeskyně Českého
masivu. |eskyně je vytvořena v devonských vápenci'ch Bar-

piednich FNozic. .
A reakce kompetentni`ch mi'st? K velkému našemu pře-

randienu na při'čných tektonických poruchách směru i30°155°, sklonu 90° a na vrstevni`ch plochách směru 160°-igo°,

``. afkní `i]bec žádné ! ! !

sklonu 5o°-7o°. Labyrintický systém jeskyně je výsledkem

koroze a v mi`stech nadrceni' vápenců také řítivých procesů.

TICHO PŘED BOUŘÍ

|eskyně je morfologicky Členěna do tři' částí (jižní, střední

Uběhly dalši` skoro 4 roky a v krasu se začali obj.evovat

mbdí adepti speleologie, kteři' se naroďli v době kdy byl
Ementál objeven. Ten čas. Není 12 let mlčení už trochu
moc??? Za dobu, která uběhla od výše citovaného článku

zbyla z problému Ementál mi`sto rozumu na straně zasvěce-

ných ta samá zatvrzelost a to samé mlčení, zatímco na straně druhé se množily myšlenky na užiti' hrubé síly. To zatrnulo už i nám. Opustili jsme pozice pasivni`ho vyčkávání a za-

a severni`) převážně rozprostřených v bli'zkosti hladiny spod-

ni' vody. Největší prostorou je BalkónovÝ dóm /74xsx3-8 m/
ve středni` části. V jeho okoli' se nachází velké množstvi' chodeb kruhovitých profilů, úzkých komi'nů a malÝch síněk.

je tu soustředěno největší množstvi' klasické i excentrické

výzdoby. Některé chodby mají výraznÝ puklinovitÝ charakter a dosahují velkých výšek (až 20 m). Jedná se zejména
o Dominantni' a Destruktivni' koridor.
Bl''že k Be-

čali problém řešit. Bílá místa na mapě Českého krasu a mar-

nÝ pocit co zbyl z poukazováni' na zjevně podivnou utajovací mánii mobilizovaly náš důvtip. A neni` třeba ani podo-

týkat, že jsme se nechali inspirovat dosavadní praxi` někte-

rounce

v jižni`

části se nacházt'

další

velká

prostora Emen-

rÝch členů zlatokoňské skupiny...

tálu

-

Drač'`

dóm, který spo-

KONEČNĚ .NÁLEZ"

lu s chodbou

Červen 1999: Radim a jeho důmyslné zubařské zrcátko

dalo věci nenásilně do pohybu. Někdo holt má filipa. A pro
tože zamykáni' na zahnutÝ drát nám přišlo poněkud primitivní,

zajistili jsme

uzávěr do jeskyně

dalši`m

zámkem.

Poklop samotný jsme zrekonstruovali a zesi'lili.

Po takřka půlročni'm vyčkávání a otáleni' "co s ÍÍ.m

se/.rem, už zava'n/?"jsme se po zralé Úvaze rozhodli Ementál
vyzvednou z hlubin krajin zapomněni'. V prosinci 1999 jsme
si oblékli overaly a dali do dila. A práce to byla perná. Za tři

měsi'ce během 25 akci' jsme stihli jeskyni zaměřit, odebrat

Bahniště

tvoři'

spodni' úroveň
spletitého laby-

rintu

rozlože-

ného ve výško-

vé

amplitudě

30 m. Labyrint

Či'tá zhruba pět
úrovní

jeskyn-

ni'ch

chodeb,

spi'še

chodbi-
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ček, převážně puklinovitého charakteru vzájemné propoje-

a zajíce. Nejzajímavějši' se jevi' nález, zřejmě staropleisto

ných komíny, z nichž je nejvýraznější puklinovitý komi'n Prd-

cenních, pozůstatků netopýrů Myotis bechsteini.

lina v jeho centrální části. V nejvyšši' úrovni se nachází SiJt.o-

vý dómek s výskytem brčkové výzdoby a nálezy kostí. Po-

KLIMA A HYDROLOGIE

dobně je vyvinuta i oblast Pilířového dómku v severní části
jeskyně. Jednotlivé úrovně tu jsou propojeny další puklinou

zvanou Dobývka. Chodby v okoli' Pilířového,

Pi'sčitého

Teplota v jižni' části jeskyně je značně ovlivněna proslu-

něním jižního svahu nad jeskyní. Teplota zde dosahuje až

aštěrkového dómku jsou zřetelně postiženy říceni'm. Drači'

12,4°C /5uÍ'ový dómek/, ta postupně klesá směrem do masi-

dóm, Vstupni' dóm a některé další prostory jsou zaji'mavé

vu až na 10,5°C v severni' části /Dobývka/. Teplota jezer

existenci' zarovnaných stropů //augc/ecken/.

v Ementálu je relativně stálá s opětným snižováním i.eji' čísel-

Celková délka jeskyně, jak jsme se již v úvodu zmínili,

né hodnoty směrem do nitra masivu (10,9°C-10,2°C). Mine-

činí 1884 metrů. Neni' to údaj konečný, nebot. jsou v jeskyni

ralizace vod v jeskyni se naopak směrem do masivu zvyšuje,

některá pr»kračováni., která nebyla zlatokoňskou skupinou

což je zřejmě způsobeno také nelegálni'm vypouštěním teku-

zkoumána, a proto nebyla zkoumána ani naši' skupinou.

tých fekálií na pole nad jeskyní. Jako další faktor zde může působit hnojiště v bezprostřední bli'zkosti pi'skovny nNa závěru".

|ESKYNNÍ VÝPLNĚ
Klastické výplně se nachází
ve formě zachovalých povlaků
povodňových hli'n, štěrků a pís-

ků a ostrohranné suti. Tyto sedimenty byly v jeskyni jednak

deponovány za velkých povodni., částečně se jedná o výplně
starších krasových dutin a jimi

proklesaný materiál z ři'ční tera-

sy

nad jeskyni`.

mentů

byl

Vzhled

sedi-

místy sekundárně

přemodelován do bahenni'ch
prasklin,

egutačni'ch

jamek,

zemni'ch pyramid a jiných po-

dobnÝch forem. Tyto tvary jsou

na rozdíl od podobných jeskyni' Českého krasu velmi dobře

zachovány.

Chemogenní výplně: Jeskyně je na ČeskÝ kras relativně

Při povodni v roce 1981 vystoupila řeka Berounka ze své-

bohatě vyzdobena. Převládají čisté sintry v podobě excent-

ho koryta a to až do úrovně silnice Srbsko - Karlštejn, při ni'ž

rik /az' 72 cm/ stalaktitů, stalagmitů, stalagnátů, záclon a ná-

leží vstup do tehdy ještě neznámé Menglerovy jeskyně. Část

teků /až do 750 cm/. Zaji`mavý je ojedinělý výskyt jeskyn-

ních perel /až 2 cm/ ve Spojovaci' chodbě nedaleko Drači'ho

povodňových vod se v tomto mi'stě počala ztrácet do podze
mí a tento stav trval až do opadnuti' povodně. Dnes víme, že

dómu. Na mnoha místech, zvláště ve vyšších patrech se ob-

voda z Menglerovy jeskyně vtékala do jeskyně Ementál, kte-

jevují jehlicovité krystaly a bílé povlaky Caco] /až 2 cm,

rou postupně zaplavovala. Po návratu řeky do svého koryta

roz/oha až 7 m-'/. Není zatím jisté, ale je velmi pravděpo-

voda ze systému vydrenovala nepři'stupnými kanály zpět do

dobné, že se jedná o aragonit.
Bílé vrstvy: V jeskyni se vyskytují stopy po /.níergranu/a'r-

štěrkopískového náplavu Berounky. jeskynní systém tak za-

fungoval jako akumulační nádrž a podzemni' cesty spojujíci'

n/` koroz/., tzv. bílé vrstvy, vzniklé přeměnou vápence v měk-

podzemí s řekou jako jakási přikrytá břehová estavela. Tuto in-

kou rozpadavou hmotu. Ty se vyskytuji' i velmi ni'zko nad

formaci je však nutné brát s trochou nadsázky.

úrovni' hladin jezer, což dokazuje, že k jejich vzniku docházelo i v mladši`m kvartéru. Mocnější polohy bílých vrstev

zÁVĚR

v severní části jeskyně naznačují, že se zde jedná o starší

krasové dutiny, později vyklizené.

Organogenní výplně: Kosti byly nalezeny na několika

místech, jedná se pravděpodobně o pozůstatky medvěda

Jeskyně je unikátní nejen svou výzdobou, ale hlavně některými geologickými okolnostmi, které by po dalši'm detail-

ním výzkumu mohly mnoho osvětlit o genezi jeskyní Čes-
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kého krasu. Z tohoto důvodu musi' být Ementálu věnována
maximálni' pozornost a především důkladná ochrana. Nelze

předpokládat, že by v Ementálu mohly probi'hat klasické
exkurze "krasových turistů" nad rámec prováděné výzkumné činnosti. Výhledově bude např. nutné rozšíření NPR

Karlštejn, na jeji'mž území se zatím nachází pouze skalnatá

stráň nad vchodem. Do rezervace je z ochranného hlediska
potřebné zahrnout celou pláň nad jeskyní včetně celé pi'skovny nNa závěrun. Doufáme, že se tak stane co nejdři've.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Krasové depresi
č.8 (2000) v Článku "Velká sÝrová loupež. První předběžná

zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu".

K POZNÁNÍ GENEZE ŘÍČNÍCH JESKYNÍ VÁZANÝCH

K HÁDECKÉMU ÚDOLÍ V MORAVSKÉM KRASU
Jan Himmel

zivni', mrazové, tektonické) a z hleďska po-

hlubováním

pro kterou představovaly podzemni. část
ři.čni'ch tratí. Mechanizmem byla eroze te-

suzovaných výškových erozních

Úrovní

pro oblast spodni` eroznt' základnu připiso-

jsou bezvýznamné (HIMMEL J., KRAUS L„

valo zásadně jen kvartéru a rozdílnÝro vod-

rénu,

1987).

nostem v interglaciálech respektive inters-

|eskyně se vytvářely spolu s ři`čni. síti',

tj. vymíláni` koryta a přemist'ováni'

a odnos plavenin. Čas k tomu potřebný mo-

Ři.čni' erozni' jeskyně byly svým erozni'm

hlavni'ho

toku,

vytvářeii`cího

tadiálech a glaciálech respektive stadiálech.

hl představovat až miliony let. Tam, kam se

vývojem vázány na podzemni' Hostěnický

V interglaciálech, tj. v obdobi' vodnosti, ze-

snažíme dohlédnout, je obdobi' hlubokého

potok v několika časově odlišných Íázi'ch

dávnověku, obdobi., kdy na zemi po lid-

(většina Ochozské jeskyně, Pekárna, Křížo-

jména na počátku obdobi` docházelo
k eroznimu zahlubování; na konci tohoto

ském druhu nebyla ani potucha. Může to

va, Adlerova), v menši' mi'ře se jedná o za-

obdobi' pak probi'hala intenzivni` sedimenta-

být obdobi' před Čtyřiceti až še~desáti m.ilio-

chované fragmenty podzemni'ch úseků po-

ce, steině tak v glaciálech v období krátké-

ny 'e'.

norné Ři.čky (Lišči' di'ra, Malčina, NetopÝrka,

ho léta. Nová nižší ieskynni' úroveň byla na-

Kůlnička?,

sazena v intersiadiálu. Graficky tuto před-

Údoli` Hádecké ŘÍčky v Hádecké části

chodba

Zkamenělé

řeky

mez} Hádkem a jeji'ho ukončeni. pod vývě-

v Ochozské jeskyni?, Švédův stůl, tzv. PalecL

stavu podal DVOŘÁK (195ó ).

ry se nazývá Hádecké údoli', ni'že`pak po
proudu k Li`Šni údoli` Říčky. |e v něm si`uo-

ponor /jeskyně Ř-7/ v Ochozském žli`bku).
Spornou se jevi' jeskyně Jezevči. (jesky-

vÝškové etáže podle K. Zapletala. Nejstarši'

vána řada jeskyni', celkem čtyřicet čtyři včet-

ně Ř-10). Podle dři`ve provedeného geofyzi-

kvartérni` jeskyně jsou z obdobi' gúnzu v re-

ně těch, jimž je Říčka spodni. erozni' základ-

kálni'ho výzkumu ing. |. Hrušky metodou

lativní vyšce 72 až ó2 m nad tokem Hádec-

nou. Ři`čni`ch jeskyni' jako podzemních úse-

nabitého tělesa měla pokračovat dosti dale-

ké Ři'čky. Ve výši 62 až 35 m se měly na-

ků paleohydrosrafické si'tě, dnes opuštěné

ko, a to směrem nad jeskyni Ochozskou, le-

cházet jeskyně z obdobi' mindelu, ve výši

nebo inundované pouze za vyšších vod-

ží však nehluboko pod plochým planino-

35 až 10 m mělo stáří jeskyni` odpovi'dat

ni'ch stavů, je dvanáct o celkové délce

vým terénem v tomto směru. Většina všech

předposlední době ledové rissu. Nejnižši`

2 355 m. Z toho nejdelši', jeskyně Ochoz-

erozni'ch i svahových jeskyni. leži` v levé (již-

úroveň po skalni' dno Údolí měla odpovídat

ská, s celkovou délkou chodeb 1 750 m,

ni` nebo vÝchodni') Údolni' stráni.

v délce 1 004 m povodňově protékaná, je

Autor shrnuje v tomto Článku všechny

centrálni` ieskyni', která vznikla v několika fá-

dostupné Ínformace, které jsou potřebné

zi`ch činnosti' zejména ponorného Hostě-

k řešeni` problému geneze ři'čni'ch jeskyní

nického potoka jako levostranného při'toku

v uvedené oblasti a současně i vývoj názo-

PELišEK (1950) uvádi. pro oblast Ři`ček

posledni` době ledové wúrmu. V holocénu
již

probi'há

další opětovná

sedimentace

(DVOŘÁK 1956).

Podle tohoto autora mělo k tvorbě jeskyně Adlerovy doji.t v obdobi' M1-2 -M2,

Hádecké Ři`čky (HIMMEL |„ HIMMEL P. -ti rů tak, jak se skládala mozaika poznání.

k akumulaci v ni' v M2 až MR. Jeskyně Pe-

1967, HIMMEL j.1969).

kárna a Kři.žova se měly vytvořit v intergla-

autor nepovažuje za

Ostatni. jeskyně

říčni` (svahové,

|eště před padesáti lety se za hlavni`ob-

koro-dobi.vzniku ieskynni.ch etáži. pos`upným za-

ciálu MR a na počátku R1, kdežto k aku-

ESTAVELA 5/2000

strana 9

mulaci v nich mělo doji`t v následné době

v badenu, jeji'ž ji'lovité sedimenty žleb zcela

v Hlavni`ch dómech Ochozské jeskyně, ale

Rl

zaplnily, takže jíž nikdy se nestal natrvalo

i

a Švédův stůl měly být vytvořeny v R1-2 -

součásti' recentni` ři`ční sí`ě. KADLEC (1977)

Ochozské 10 m štěrkopi'sku. V pěti met-

R2 s následnou akumulaci' až do R3 a RW.

současné nemožnosti vyvěru do dna Lažá-

rech hloubky byl pravděpodobně zachycen

Sedimenty ze Švédova stolu z báze proíilu

neckého žlebu připisuje důvod pro vratný

hiát v sedímentaci a zřejmě zachycena sim-

odpovi'daji`ci' R3 o mocnos`i 80 cm (zvětra-

směr prouděni` podzemni'ch vod ze severní

rová plotna. Podobnou větši` mocnost štěr-

lé spraše) a kávově tmavohnědé fosfátové

části Moravského krasu zpět na sever k vý-

kopi.skové výplně zde potvrdil nový geofy-

ji`lovi(é hli'ny z eemského interglaciálu R-W

věrům Punkvy. Stejnou pozici vůčj předba-

zikálni' výzkum (KADLEC 1999).

kreslí VAŇURA ( 1965).

denskému zahloubeni` připisuje Vl`T (2000)

a interstadiálu R1-2. Jeskyně Lišči' di'ra

Labyrint Ochozské jeskyně měl vznik-

Amatérské jeskyni.

nout v obdobi' R-W až Wl s akumulaci. hlin

v měřené

chodby

Nové

Z podnětu autora tohoto článku byl
nalezen

Nové poznatky, týkaji`ci` se předbaden-

první části

objednatel Šachtového výkopu,

k iehož realizaci by mělo do/i't v roce 2000

ve W1 -W2-3. Nová Ochozská měla vznik-

ského stáři' Lažánecltého žlebu vedly KEIT-

dodavatelskou firmou. Výkop, situovaný

nout ve W1-2 -W2

NERA (1970) k názoru, že ti`mto žlebem se

zhruba do středu Hlavni'ch dómů do oblas-

Dnešni' aktivni' řečjště částečně

uskutečňoval nejkratši` cestou odtok Části

tj vyústěni` Zkamenělé řeky, by měl potvrdít

v RW až Wl a W1-2 - W2. K akumulaci

vod z |V okraje Českého masivu do neo-

hloubkovou Úroveň skalního dna v těchto

v něm mělo do/i't v obdobi` W2 a v celém

genni`ho moře perikarpatské deprese. Kett-

mi'stech, charakter sedimentů a umožnit i.cL

holocénu.

ner měl tedy za to, že vody tekly Lažáne-

jjch ovzorkováni` a zhodnoceni`, eventuelni'

+ W2-3.

s akumulaci` ve W2

ckým žlebem od západu k vychodu. Dnes

úroveň hladiny vody v sedtmentech a exi-

ni` vyšky považoval PELl'ŠEK ( 1950) za před-

je vétšina autorů opačného názoru na směr

stenci sedimentačního hiátu s tvor`bou při-

kvartérni.. To se však tÝkalo ostatni`ch žlebů

toku. Nebuďte, mili' Čtenáři, na rozpaci`ch,

krytých

v Moravském krasu, v jižní Části v této etáži

závisi' na interpretaci různých ievů a na pcL

hloubka erozni'ho skalni'ho dna Hlavni`ch

žádná erozni` jeskyně neni'.

znáni' dalši`ch souvislosti'. Také nějakÝ ten

dómů koresponduje s hloubkou skalni'ho

Vývoj jeskyni' v jižni' Části Moravského

milion let sem nebo tam v tomto Šerém

dna Hádecké Říčky v těchto mi`siech.

krasu je však třeba posuzovat v kontextu

dávnověku - vždyt. i kvartér se za posled-

Na utvářeni' údolni' si'tě Ři`čky a jeji'ch

s vývojem v ostatni'ch částech krasu, proto-

ních 25 let protáhl o 3o°/o na i,3 mil. let. |iž

při`toků v nejstarši'm předneogenni`m obdo-

že poznatky tam zi.skané jsou do jisté mi.ry

spisovatel

bi` není jednotný názor. |ARKA ( 1949) před-

aplikovatelné i na jeho i.ižni' Část, tj. povodi'

(1926), když popisoval právě objevenou

pokládal, že v nejstarši` fázi vyvoje tekla Há-

Ř,,čky.

jeskyni Demánovskou, prohlásil, že "nejbás-

decká Ři`čka od myslivny Pod Hádkem přes

ničtějši' vědou je geologie".

Ochoz do řicmanicko - kanické de®rese

Jeskynni` Úrovně vyšši' než 70 m relaiiv-

Dlouho se mělo za to, že jeskyně ve

a

novinář

TĚSNOHLl'DEK

sintrů.

|e

pravděpodobné,

že

relativnich

Každý, kdo se Moravským krasem ně-

(byly zde nalezeny miocénní sedimemy).

vyškách jsou pouze kvartérni'ho stáří (tedy

jakou dobu zabývá, si nemohl nepovšim-

Stejným směrem měl téci i Hostěnický po-

tvorba v obdobi' posledni`ch 1,3 mil. let). Vy-

nout, že profilově nejmohutnější jeskyně 5e

tok, který z Hostěnického údoli` pokračoval

vstala však otázka, co bylo v předchozi'm

nacházeií v nejnižši' jeskynní Úrovni s veli-

trasou Kamenného žli.bku přes ještě neexis-

obdobi' a jakým způsobem se zapsaly neo-

kými

genni' mořské transgrese v obdobi` miocé-

ni.ch výplni' (kvartérni` Štěrky, pi'sky, ji'ly, pře-

dnešm`ho Ochozského potoka do Ochoze
a spolu s Hádeckou Ři'čkou řicmanicko -ka-

středni`ch a nižši`ch

žlebových

akumulacemi

allochtonni.ch ieskyn-

tuji`ci' údoli' Hádecké

Ři'Čky

proti

směru

nu, tedy v období před dalši.mi minimálně

plavené spraše) a jsou nadále využi`vány re-

jedenácti miliony lety. Sedimenty z tohoto

centm'mi vodotečemi. Nc)vě na tuto okol-

nickou depresi' opustil Moravský kras. T®

obdobi' se nacházely při hloubeni' studni'

nost upozornil Vl.T (2000) a ještě připojuie

hoto náhledu je nově i MUSIL (1998), za-

v oblasti Lažáneckého žlebu (Lažánky - je-

poznáni`, že se jedná o chodby na svych

ti.mco ŠTELCL, SLEZÁK (1963) Jarkův názor

dovnice) a byly popsány iiž koncem minu-

konci.ch ucpané sedimenty a většinou ori-

nesdi.lejí tvrzeni'm, že tvar hlubokého kaňo-

lého stoleti`.

entované v S-| směru. Je pravděpodobné,

nu od myslivny Pod Hádkem do Ochoze

Burkhardt

že na vývoii tak mohutných chodeb ve

s výskytem miocénni'ch seďmentů ve vÝŠce

v padesátÝch letech nedlouho po hloubeni.

všech třech hydrograíických celci`ch Morav-

jen 343 m n. m. se shoduje s údolni.mi tva-

119 m hlubokého vrtu v horni.ch partii'ch La-

ského krasu se podi'lely též extrémni' průto-

ry z mladší vývojové fáze. Naproti tomu au-

žáneckého žlebu sděloval ieho výsledek :

kové podmi`nky ve stejném Časovém hori-

toři zjistjli studiem při'čného profilu údolí

hloubka 119 m a ''tortonské téglyn. To byla

zontu.

Vzpomi'nám

si, jak mi

R.

Ři'čky na něm zachovalé tvary jak starši', tak

revoluce, průlom do poznáni' vÝvoje a stáři'

Možnost pravděpodobného předbá-

mladši' vývojové fáze a předpokládaji', že

Moravského krasu. Bylo jasné, že Lažáne-

denského stáři' Hlasvni'ch dómů Ochozské

ři`čni' si't. v této oblasti měla již před báden-

cké údoli., hluboké hodně přes 100 m je

jeskyně považuje autor již delší dobu za

skou mořskou transgresi' půdorysné uspořá-

starši' než Čtvrtohorni' a bylo-li Lažánecké

pracovni` hypotézu. V této oblasti

dáni. v podstatě shodné s dnešni'm.

údoli. vyhloubeno nějakým tokem (jiný pů-

však zati.m nemáme dostatek spolehlivých

vod mít nemůže), musel tento tok být po tu

poznatků o stáří žlebů jak na ponorové, ze-

Část doby, po kterou Lažánecký žleb vzni-

krasu

Dalši` vývojovou fázi. byl vznik polosle-

jména však na vÝvěrové straně. Výzkum se-

pého ponorového Hostěníckého údoli'.
V něm bli'že křižovatky cest a kóty 377,5,

kal, spodni' erozni' základnou pro vody Šir®

dimentů i datace sintrů, prováděné zde

tedy asi 30 - 50 m za úrovni` nedalekého

kého okoli`. Proč by nevznikly také jeskyně

v posledni'ch letech (KADLEC 1999, NEHY-

Hostěníckého propadání 11 směrem ke Ka-

vázané k jeho dnu, drénuji`ci' v severojižním

BA 1988, DOLÁKOVÁ 1988) zati'm nepři-

mennému žli'bku byla po 2. svétové válce j.

směru přilehlou Část Moravského krasu?

nesly žádné poznatky v tomto směru.

Dvořákem

umi'stěna

sonda,

dosahuji.ci.

Kam by tyto vody odtékaly? Musely tedy

Podle geoůzikálni.ho vyzkumu kolegy

hloubky 10 m a procházeji'ci' výraznými la-

být jeskyně těmito vodami vytvořené rov-

KRAUSE (1989) ie pod lůžkem povodňové-

kustrinníml sedimenty - povodňové kaly

néž starši` než posledni' mořská transgrese

ho

s kulmskými valouny, s vložkami načerve-

podzemni'ho

Hosténického

potoka
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nalých hlin s valouny a hojnýmj zbytky ba-

množstvi. pylu i schránek fytoplanktonu po-

si't' s prudši'm spádem téměř paralelni' s hlav-

žinaté vegetace zřejmě rákosu - MUSIL

cházi' v redeponované poloze ze sedimen-

ni`m tokem Svitavou a tekly v severojižni'm

(igg3, igg8), ŠTELCL, SLEZÁK (1963). Stáři`

tů z povrchu z nejnlžších Úrovní, kam až na-

směru. Teprve tehdy po mořské regresi se

těchto náplav připisuje MUSIL (1998) však

posled dospěla eroze na povrchu a proto

změnil směr toku i v jižni' části Moravského

až posledni'mu interglaciálu. ŠTELCL, SLE-

jsou tyto prvky tokem v jeskyni uloženy nej-

krasu a bylo podle uvedeného autora vy-

ZÁK (1963) oprávněně předpokládaji' exi-

výše. Zde převažuje skladba prvků z terci-

tvořeno i údolí Hádecké Ři`čky.

stenci další vÝše položené poloslepé stěny

érni'ch sedimentů nad kvartérni'mi. Hlavní

než je dnešni', u jeji'ž paty se dnes vody pD

sedimentačni` fázi v Ochozské jeskyni přiřa-

toka ztráceji`, která je situována ještě poně-

zuje autorka nejpravděpodobněi{ posledni`-

povrchové i podzemni' v jižni' části Moravského krasu vi'me jen to, že v důsledku na-

kud blíže Kamennému žli.bku a dnes přikry-

mu glaciálu, snad svrchni. části středni.ho

stupuji`ci` miocénni' mořské transgrese (ott-

tá sedimenty. Teprve v holocénu byly sedi-

a nejvyšši'ho Úseku viselského obdobi' -pře-

nang a zejména baden) byl zde krasový cy-

menty z údoli. vyklizeny a vytvořena vyvo-

važovali zástupci chladnomilné vegetace.

klus zpočátku vertíkálně omezen, v badenu

jově nejmladši' uzávěrová stěna s dnešni`mi

Autorka však upozorňuje, že z hrubých

zcela přerušen a došlo k zasedimentováni'

Ponory.

štěrků sedimentovaných v teplejši.ch a vod-

předbadenských vyhloubených depresni'ch

nějši'ch obdobi'ch neexistuji` žádné palyno-

forem exokrasu, mezi jinÝmi též Hostěnic-

Musilem uváděný vrt V 11, situovaný do

středu Hostěnického Údoli' do mi`st, kde se

dnes nacházi. čisti'rna odpadni.ch vod, pro-

0 dalši` vývojové Íázi tvorby ři'ční si'tě

kého údoli` a Údoli' mezi Hádkem a Ochozi'.

ické záznam

Neogenni' sedimenty v krasových duti-

Popisem nejmladši`ch /evů vývoje Hos-

těnického údolního organismu isme však

nách zde nalezl BURKHARDT (1969), kte-

a skončil v hloubce 7,5 m na vápenci'ch, ne-

přeskočili několik etap vývoje. Učinili jsme

rý ie udává z malé jeskyňky Ř-13 A v cha-

muselo se však ještě jednat o skalni' dno

tak však záměrně, abychom od konkrétrii'

tové kolonii ve starém lomu na vápenec

údoll'.

dnešni' podoby a iníormaci' se zase vrátíli

nad Hostěnickým propadáni`m ve výši asi

o dvé až tři desi'tky milionů let zpět, kde na-

400mn.m.

šel

podle autentického

svědectvi' pi'sky

K poznáni' vÝvoie údoli' by mohl pomoci dalši' méně známý vrt, který byl situován

Še úvahy jsou nutně o několik stupňů spe`

do středu Hostěníckého údolí, avšak ještě

kulativnějši. povahy.

'

0 ři'Čni'ch si'ti'ch povrchovÝch i pod-

zemni`ch v Moravském

krasu

neni. tedy

na kulmu před geologickou hranici' na pro-

Podle MUSILA (1998,1999) následova-

z hlediska vývoje jednotného názoru. Důle-

filu hostěnické samoobsluhy potravin (cca

la po nejstarši' vývojové fázi, v ni'ž Hostě-

žitým mezníkem byla miocénni` mořská

1 km před dnešni'm propadáni'm 1). Vrt zde

transgrese. Část autorů se domni`vá, že po

byl uskutečněn do hloubky 13,1 m v rámci

nický potok tekl od Hostěnic do řicmanicko
- kanické deprese druhá fáze, během které

vyhledávaci'ho průzkumu vody pro obec.

začalo vznikat poloslepé Hostěnické údoli',

Části ři`Čních si'tí, jini' se domni'vaji', že toky

Výzkum provádél

mořské regresi se částečně vytvořily nové

podnik Geotest Brno

z něhož vody začaly odtékat nejpravděpo-

obnovily.svoji činnost v nových ři.Čních sí-

a řešitelem byl |. Taraba. Autor tohoto člán-

dobněji směrem na jeskyni Pekárnu a dál

tích. V pliocénu již hydrografická ři'čni' si't

ku již na tento vrt jednou upozornil při Úva-

údolím Ři'Čky, které již existovalo. Za mi'sto

odpovi'dala svým uspořádáni'm síti dnešni'.

hách o hloubce skalního dna v údoli` v sou-

bli`zké možnému ponoru Hostěnického pa-

vislosti s Hostěnickým propadáni.m 111 v ob-

leotoku nabi.zi' lokalitu vriu č.15 (viz obr.1 ),

členění

lastt

(HIMMEL

kde v hloubce 7 m se v kaverně nacházel

erozni'ch, převážně jeskynni'ch úrovni` v pro-

1988).1 zde se iednalo o sedimenty lakus-

nedokonale opracovaný Štěrk s velikosti. ob-

storu kolem Ochozské jeskyně, které před-

trinni`ho typu :

lázků do 6 cm s ii'lovitým hnědě zbarvenÝm

stavuji' erozni` fragmen`y, vytvořené paleo-

nacházel pi'sčitý ji'l, dole velmi jemný ji'lovi`ý

pi.skem. Stérková poloha se nacházela v le-

tokem i recentním tokem Hostěnického po-

písek. Od 10,6 -11,0 m byl nalezen pi.sčitÝ

vé údolni` stráni před dnešni.mi ponory ve

`oka a Částečně Hádecké Ři.Čky včetně za-

Štérk s valc)uny do velikosti 6 cm, na bázi od

výši 29 m nad dnešni'm údolni`m dnem (400

hloubeni' povrchových údoli. a některé aku-

m n. m.). Upozorňuje, že to bylo stále ještě

mulace Štěrků zjištěné ve vrtech.

(ratě

11 -13,1

Dlouhá

vápenice

od hloubky 1,6 -10,6 m se

m byl okrově zbarvený plastický ji'l,

Na obr. 1 podává autor v prostorovém
grafické

vyjádření

souvz`ažnosti

kterÝ nasedal na rozrušenou matečnou hor-

v době před neogenni mořskou `ransgresi',

ninu kulmských břidlic. Stáři' sedimentů ne-

která v miocénu ve dvou až třech stupni.ch

o akumulačních úÍovni`ch štěrků zjištěné di.-

bylo nijak posuzováno.

pos`ihla MoravskÝ kras.

ky archeologickým výkopům v jeskynni.ch

V souvislosli s řešeni`m vÝvoje Hostě-

Také Vl'T (2000) předpokládá existenci

Tento

pohled

doplňuji'

informace

portálech. KŘl.Ž, KOUDELKA (1902) wádi'

z jeskyně Pekárny v profilu vzdáleném

nického údoli' by bylo zaji'mavé zhodnotit i

paleogenni.ch

dalši vrty, které podle vědomosti autora se

s nimiž by korespondovaly jeskyně Kůlna,

10,5 m od vchodu 8,6 m mocnou vrstvu

uskutečnily v bočni`m pravostranném údolí,

Holštejnská, ale i Pekárna v iižni` Části Mo-

žlutého pi.sku s kulmskými valouny a obláz-

kde se nacházeji' ji.maci' studně. Popisovaný

ravského krasu. Co se týče

ky z křemene a rohovce, skalni' dno pokry-

vrt je bezesporu cenný int.ormaci` o hloubce

údoli`, v ďskusi no předtortonském nebo

vala

skalního

kvartérni'm

DVOŘÁK (1956) uvádi` granulometrickÝ roz-

podkladu

v

Hostěnickém

údoli

údoli` v

Moravském

stáři' našich

krasu,

Hádeckého

krasových

žlebů"

slabá

vrstva

"třetihorni'hon

pi'sku.

a opětovném potvrzeni' lakustrinni'ch sedi-

předpokládal DVOŘÁK (1957) jeho vznik

bor bazálních Štěrků z Pekárny z výkopů Ar-

mentů a ti'm dři'vějši. alespoň dočasné exi-

až po mořské regresi. Na základě úhlu za-

cheologického ústavu ČSAV v Brně z kopa-

stence stojatých vod před ponory.

DO-

ústěni. bočni'ch při'`oků k centrálni`mu toku

ného proíilu ve vchodu jeskyně. Proceniic-

LÁKOVÁ (1988) ve svÝch palynologických

na mi`rně nakloněné rovině v jižni' části Dra-

ky převažovala prachová frakce < 0,05 mm

analýzách

hanské plošiny, považoval za předneogen-

(23,8 °/o),

ni.ch dómů Ochozské jeskyně rovněž po-

ni ři'Čni` si`t. pouze Lažánecký žleb a pří`ok

5 -20,0 mm 16,2 °/o a frakce > 20 mm 6,8 %.

tvrzuje výskyt mokřadni. vegetace, jeji.ž py-

řicmanicko -kanickou depresi'. Nové oroge-

holocénni'ch

sedimentů

Hlav-

lová zrna [)yla spolu s dalši'mi plaveninami

z povrchu v jeskyni deponována. Velké

netické

pohyby

ukončily

miocénni' moř-

skou transgresi a toky vytvořily novou ři.čni`

z

hrubších

Írakci' měla frakce

Tyto zaji`mavé štěrky z jeskyně Pekárny,

které

měl

Dvořák

možnost

studovat

v archeologických výkopech prováděných
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zde roku 1954 Kli'mou, popisuje jako nez-

(profil, na němž opoušti. krasový žleb pod

estavelou. Dalši' spád údoli'm přes rybnik ke

vrstvené, na povrchu silně soliflukčně pro-

vývěry) se spád zvyšuje na 1,67 % a zůstá-

hnétené, tvořené nejčastěji valouny křeme-

vá prakticky zachován až po vrstevnici 315

geologické hranici pod Hádkem je asi
o,9o °/o. Průměmý spád Hádecké ŘÍčky

ne a kulmskými valouny až do maximálm.ho

(asi 120 m pod profilem Pekárny), kam má

v Hádeckém údolí v /eho krasové části je

průměru 10 cm, průměrné však 2 -5 cm,

spád i,74 °/o. V dalši`m úseku se spád Há-

1,25 % a potok tu překonává na vzdálenost

promi'Šené

decké

2 800 m vertikálni' rozdi`135 m.

s

křemitým,

středně

zrnitým

p,'skem.
DVOŘÁK (1956) však uvádi` ři'čni' sedi-

Ři'čky vlivem

bariéry,

kterou má

v cestě a kterou erozně prořezává, zvyšuje

Co se týče jednotlivých jeskyni' ve vÝŠ-

na 2,94 %. |e to nejstrmějši` Část toku v po-

kovém uspořádáni' kolem Ochozské jesky-

menty též z vchodových partii' některych

pisované části. Překážkou )e mohutná bal-

ně (obr.1), jsou většinou vytvořeny palec>

dalši'ch jeskyní : jeskyně Hadi' (0,60 m pru-

vanitá bariéra, kterou MUSIL (1998) popi-

tokem Hostěnických vod. Lišči` díra a Švé-

hovaných ji`lů s vložkami

suje jako největši` náplavový kužel v Morav-

dův stůl představuji` Íragmenty horizontál-

(0,30 m středně zrnité rezavě hnědé pi'sky),

ském krasu, vzniklý ješté v dobách, kdy vo-

ni'ch řečišt. podzemni` Hádecké Ři'čky, pro

Lišči' di`ra, prokopaná Kři'žem, měla naspcr

dy Hostěnického potoka za enormni.ch prů-

Lišči.

du 5,50 m hlubokého výkopu 1,7 m moc-

toků přetekly uzávěrovou stěnu Hostěnic-

funkci paleoponoru. Obě jeskyně leži` ve

nou vrstvu světle žlutého pi'sku s polohou

kého poloslepého Údoli' a ři'tíly se Kamen-

stejné výškové úrovni. V iéto úrovnj uvnitř

štěrkii.

ným žlr'bkem dolů.

hostěnické Části masivu odpovi'daji' partie

Tyto

fluviatilni'

pi`sku),

sedimenty

Kři'žova

ležely

di'ru

předpokládal

DVOŘÁK

(1956)

vždy na hladce omletém dnu jeskyně a od

Zde je iřeba připomenout, že žli'bek se

nadložni`ch sedimentů byly odděleny ost-

jmenuje Kamenný, tak byl poprvé označen

ně čás`ečně zachovalého reliktu skalni.ho

rou

diskordanci. vypovi`daji.ci` o časovém

KŘl`ŽEM (1902) a psal jej s malým k. Ozna-

erozního dna v úrovni 346 - 347 m n. m.

hiátu vůči uloženi' nadloži'. Nadložni' sedí-

Čení přešlo v název a dalši' líteratura (např.

přemodelovaný následnou gravi`ačnt' erozi'

menty jsou zcela iiné povahy a byly seď-

BOČEK 1922 a dalši') jei jmenuií Kamenný

do chodby meandrů za Německým sifo-

mentované větrem, soliflukci` nebo ronem

(nikolw KamenitÝ).

nem, horni. chodba do Dlouhého dómu od

MUSIL ( 1998) odvozuje, že náplavový

(DVOŘÁK 1956).

Při

strážce Pochvy (347 m n. m.), Dlouhý dóm

mezi

kužel pod Kamenným žli.bkem, ktery zavalil

a převážně sedimenty ucpané neznámé

fluviatilni`

celé dno Hádeckého údoli' až po protějši'

prostory leži'ci' východně (344 m n. m.)

činnost na obr. 1 (erozni' horizontálni' úrov-

s\Jah Lysé zapři'Činil přehraženi. toku, musel

směřuji'ci' k dosud neznámému paleopono-

ně vyšrat.ovány) je třeba vzhledem k vzdá-

nejpozději vzniknout v posledni.m intergla-

ru bli`že k Hostěnicím. Této úrovni by mohla

lenostem v zónách vyrovnané spádové

ciálu, nevylučuje však ani jeho větši' stáři'.

odpovi'dat též spojka mezi propasti. Pěta-

různým

porovnáváni' souvztažnosti`

spodni'ho Labyrintu, tj. freatický pro(il včet-

mi'sty

dokumentuji'ci'mi

křivky přihli'žet k obvyklým spádovym po-

V důsledku této bariéry postavené do

dvaci`tkou a Desi`tkou (347 m n. m.) a poslé-

měrům, `ak jak je známe z dnešni. situace

cesty Hádecké Ři`čce došlo v Úseku toku

ze chodba od Kluzkých si'něk s velice pěk-

(půdorysnou polohu a směr chodeb udává

nad bariérou k vyšši' akumulaci štěrků a pi's-

ným stropni'm korýtkem (340,5 m n. m.)

obr. 2). Spádová křivka v Ochozské jeskyni

ků na skalni' erozni` podklad údoli., než je to-

k ponorům v Desítce.

se v současné době v podélném profilu od

mu na proíilu výtoků pod lysou, kde se

prostor na konci Nové Ochozské směrem

udává 4 až 5 m sedimentů. Studna ražená

ment horjzontálni' jeskyně situované ve výši

k

322 -325 m n. m. Udávaná vyška vchodu

vývěru

v

Hádeckém

údoli'

jeskyně Malčina představuje opět frag-

zvyšuje.

svého času Moravským muzeem nedaleko

V Nové Ochozské až po Medvědi' trativody

Ochozské jeskyně do hloubky 10 m na

329 m se týká vchodu otevřeného do vyři.-

v Hlavních dómech má spádová křivka jen

skalni` podklad nenarazila. MUSIL (1999) na

cené prostory bez stop eroze, proto je tře-

0,75 % (je to jeden z důvodů tvorby sifonů

základě podrobného průzkumu akumulač-

ba vÝškovou úroveň jeskyně Malčmy nepo-

v zadni' části jeskyně), v chodbě Hadice má

ni.ch a morfostratigraíických úrovni. vyslovu-

suzovat podle výšky vchodu. Některá při'-

spád třikráte vyšši` - 1,66 %, průměrně na

je domněnku oscilačni'ho stři'dáni` akumula-

vodni' větev k horizontálni.mu úseku mohla

sledovanou vzdálenost 885 m od vchodu

ce a eroze mezi dnešni' úrovni. toku Hádec-

fungovat jako paleoponor. Jeskyně Malčina

po chodbu Sífonovou 1,00 %. Tento spád

ké Ři'čky v oblasti náplavového kužele

je situována ve stejné výškové úrovnl jako

v jeskyní dokazuje relativně rychleiši' erozni'

a partiemi údolního dna před ni'm ve výško-

chodba

zařezáváni' toku v chodbě Hadice proti

vé amplitudě asi 7 m. Hádecká Ři'čka tu má

všechny vyklizené Části Ochozské jeskyně,
protékala ji' však ponorná Hádecká Ři`čka.

Hadice a ve směru pro(i toku

rychlosti odnosu akumulovaných seďmen-

spád po vrstevnici

tů v Hlavni'ch dómech a Nové Ochozské,

C (viz obr. 3) ien 0,56 °/o. Při vědomi' ioho,

a zřejmě vliv erozni` zábrany sintry zpevně-

co bylo řečeno o spádech podzemni`ho

vostranný paleoponor

nými seďmenty v oblasti Odpoči`vaji`ci`ho

Hostěnického potoka v Ochozské jeskyni a

Stopy erozni'ho kanálu jsou však v jeskyni

beránka a Medvědi'ch trativodů, kde jesky-

zejména spádu Hadice 1,66 °/o je tu iistá

většinou

ni šikmo kři`Ži' silně skapová zóna sintrotvor-

djskrepance. Situaci komplíkuje okolnost,

a stropu, jen za vchodem při stropu a pra-

ných vod. Tyto spádové poměry dokazuji',

že činnost obou toků neni' průběžně stálá, - vé stěně je velíce zřetelný fragment části

že odnos štěrků z Ochozské ieskyně stále

oba toky tekou ni'že leži'ci'mi trativody a jes-

erozni'ho kanálu mi'rně klesaji'ci'ho do jes-

pokraču)e.

kyněmi.

kyně, levá strana je zvětšena destrukci'.

Z

důvodu

325

před ponorem

konfigurace vývěru

|eskyně Netopýrka předs`avuje praHádecké

setřeny velkou

Ři`čky.

destrukcí s`ěn

Také spád povrchové Hádecké Ři`čky

z Ochozské ieskyně musi'me předpokládat

Horni. patro pokračui.e |Z směrem 40 m

se od Hádku, kde potok vstupuje do krasu

dalši' transport plavenin z ieskyně spod"'

a lze iej snad považovat za Úroveň, ovšem

po vyúsiěni' levostranného údoli`čka od Mo-

Části' trativodu vlevo za vchodem.

v

kerské myslivny měni' (viz obr. 3). Od vyús-

Od ponoru C vÝš proti toku se spád

destrukci,

jehož

dnešni'

úroveň

ie

322 m n. m. Výškově souhlasi' s jeskyni'

Malčinou. Potůček na dně jeskyně je pod-

těni` údoli`Čka směrem proti toku ke Kaprá-

Hádecké Ři'čky opět zvyšuje na 1,75 % po

lovu mlýnu po vrstevnici 300 /e spád Ři.čky

vrstevnici 330 a na 2,44 % po vrstevnici

le měřeni` autora ve výši 311,8 m n. m.

0,83 %, v dalši.m Úseku po vrstevnici 305

335 ve vzdálenosti 50 m nad Hádeckou

a představuje úroveň recentni'ch trativodů
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v prostoru kolem Ochozské jeskyně.

Chodba Zkamenělé řeky má spád

proíilu jeskyně a výškově navazuje na skal-

5,7 % do Hlavni.ch dómů, alespoň měřeno

ni. dno Hádeckého Údolí v mi`stech vchodu.

deckého údoli` (Lišřčí di'ra, Malčina, Švédův

podle středni` linie stropu. Je to na tato mi's-

jak bylo již zmi'něno shora, je při'Činou vět-

stůl, Netopýrka) maji. hlavni. průběh chodeb

ta nezvykle velký spád. Výšková úroveň

Ši'ho

ve směru SV -|Z. Stejný směr je dosti pre-

stropu při ústi` chodby Zkamenělé řeky do

balvanitá bariéra přepažuji'ci' údoli' níže pod

ferovaný při stavbě Ochozské jeskyné, kde

Hlavni.ch dómů je 337,3 m n. m., ve vzdále-

mi`stem vyústěni' bočni'ho Kamenného žli.b-

zaujme hlavně chodba

nosti 53 m 347 m n. m.

ku zleva a Ochozského potoka zprava,

Všechny shora uvedené jeskyně Há-

Zkamenělé řeky

a část Hlavni'ch dómů se Starou Ochoz-

Stejnou úroveň stropu má druhá shora

zasedimentováni'

Hádeckého

údoli.

označeno MUSILEM (1998) za náplavový

skou po Smutečni` vrbu a vétšina chodeb

zmíněná chodba U Kužele (337,2 m n. m.),

kužel z Kamenného žli`bku, který Hádecká

Labyrintu.

ústi'ci` do Hlavni'ch dómů naprotj ústi. chod-

Ři`čka teprve erozně prořezává.

Na shora uvedené úrovni Labyrintu ve

by Nové Ochozské. Chodba Staré Ochoz-

252 m dlouhá chodba Hlavni'ch dómů

výškách 342 -347 m n. m. za Německým si-

ské, která Ústi` do Hlavni`ch dómů mezi obě-

fonem navazuje dno Staré Ochozské chod-

ma zmi`něnými, má ve stejné výši své dno.

Představuje zřejmě propojeni` dvou až tři`

by mezi Hlavni'mi dómy a Smutečni' vrbou

Proto chodba U Kužele zřejmě geneticky

mikroúíovni. jeskynni`ch chodeb, a to Staré

s dnem v úrovní 337,7 m n. m. (skalni' dno

přímo nesouvisi' s chodbou Starou Ochoz-

Ochozské z Labyrintu, chodby Zkamenělé

bude asi o 1 m ni'ž).

skou.

řeky a chodby U Kužele s velkou a hlubo-

Ve stejné úrovni jako je dno S`aré
Ochozské se nacházi. strop dalši`ch dvou za-

Také v této chodbě zjistili kolegové geofyzikálni`m

průzkumem

skalni' podklad

je nejmohutněiši' části' Ochozské jeskyně.

kou chodbou, přicházeji`ci' od Hostěnické-

ho údoli. a dnes opětovně využi`vanou po-

ji.mavých chodeb, leži`ci`ch tedy poněkud

v hloubce do 3 m. Ověřovaci. sonda, kterou

vodňovými vodami (obr.1 ). Ši'řka chodby

ni'ž : chodby Zkamenělé řeky a chodby

dosahuje

U Kužele. Strop chodby Zkamenělé řeky se

jsme kopali před malým nánosovým polosiÍonem do hloubky 4,5 m skalni' podloži. ne-

před koncem známé části nachází ve vÝši

zachytila. Na bázi sondy se nacházely pi.sči-

tech s m. Vzdušná část tohoto profilu je

340,7 m n. m„ povrch sedimentů v těchto

té štěrky

85 m:. Dle malého sklonu stropu na obou

mi`stech v 338 m n. m. Podle geofyzikálni`ho

30 mm ve vzorku, ve vyšši.ch polohách byly

konci'ch při'čného proíilu lze předpokláda`

výzkumu by v této chodbě neměly být se-

ji.ly. Výška erozni'ho profilu bude větši` než

Ši`řku

dimenty mocnějši` než 3 -4 m. Kopaná prů-

5,5 m, ši'řka chodby neni` přesně známá, ve

okolo 30 m. Při předpokládané hloubce

zkumná sonda naši. speleologickou organi-

směru při`chodu po pravé straně je při stro-

skalni.ho dna 9 -10 m pod dnešni' Úrovni'

zaci. ČSS ZO 6-11 do hloubky 4 m na skalni'

pu větši` rozši'řeni., v němž je typická koroze

lůžka

dno zati'm nenarazila. Zaji'ma\Josti' ie, že se-

inverzni.ch škrapů na s`ropě. Za nánosovým

chodbou byl v těchto mi`stech 400 -440 m].

dimenty v iěchto mistech se daii' hodnotit

sifonem směřuje dři.vějši. výkop JZ podél Šik-

Podobné poměry velikosti prostory plati` Í

s jedni.m

valounem

o

velikosti

v

nejširši'm

mi`stě

(viz

profil

b -b 'na obr. 4) 20 m, výška v těchto mís-

chodby

ponorného

v

zasedimentované Části

toku

by

při'Čný profil

fluviálni.

mo klesaji'ci` stěny na druhou stranu pokra-

pro profil a -a 'na obr. 4, kde vzdušná část

(KADLEC a kol. 2000), které se do podzemi'

čuje kopaná chodbička směrem k SZ. Neni'

při.čného profilu je 65 m-'.

dostaly z povrchu preferovanými intlltračni'-

zde zcela jasné, jedná-li se o iednu prostoru.

mi cestami. |edná se o eolické sedimenty

Směr této chodby U Kužele by mohl být ke

(váté spraše a váté pi`sky), uložené původně

Kamennému žli`bku, k němuž ještě chybi. asi

Hádeckého údoli' ukazuje obr. 4. Do mi'st

na povrchu krasu. TakovÝto typ sedimentů

200 m. Podle provedeného geofyzikálního

Čela skalni.ho amfiteátru nad spodni`m vcho-

nebyl zati'm v průběhu sedimentologického

dem do Ochozské jeskyně zbývá z volných

výzkumu Ochozské jeskyně zaznamenán.

průzkumu se chodba v žádném při`padě nevraci' zpě( ke Staré Ochozské nebo Hlavni`m

Zaji'mavosti` je, že tu zůstaly přes všechny

dómům (KRAUS 1989).

jako

sedimenty

iníiltračni',

nikoliv

sedimentologické změny, které probi`haly

Další nižši' výšková úroveň v Ochoz-

Způsob zaústěni. této mohutné chod-

by Hlavni'ch dómů Ochozské jeskyně do

prostor 75 m zasedimentované chodby.
Při'Činou
mohu`ného
zasedmentováni.

Ochozské jeskyně byla zřejmě poměrně

ve 44 m vzdálené chodbě Hlavni'ch dómů

ské jeskyni

uvolně-

jednorázová des`rukce ústupu původni.ho

(mohu`ná sedimentace a opě`ovně oživená

ným erozni'm odnosem sedimentů recen`-

portálu a jeho úplné zavaleni'. Vodni' tok jes-

eroze a Částečný odnos sedimentů).

ni.m Hostěnickým potokem od dnešni'ch

kyni` protékaji'ci' nedokázal z ni' kvan(itativ-

přjnáleži' prostorám

Pro řešeni' problému spádu chodby

ponorů, jak již bylo řečeno shora. Týká se

ně vytéci a hlavně při'valové vody v jeskyni

Zkamenělé řeky proměřil autor jeji' podél-

to chodby Nové Ochozské, kde uvolněný

stagnovaly. Ve vytvořivši`m se iezeře sedi-

prostor mezi původni.m erozni`m stropem

mentovaly pak již jen drobné frakce nase-

a sedimen`y činí 0,5 - 3 m, v nejzazši'ch

daji'ci' na seďmen(ačni' profil shora, nejvÝše

stropu vyplývá spád chodby Zkamenělé

partíi'ch se nacházi' sifonálni' zóna s vodni'-

pak přeplavené spraše, jinde jemnozrnné

řeky směrem do Hlavni'ch dómů. Autor se

mi sit'ony a polosifony. Přesto i zde jako

pi'sky. Zdá se, že horni` úroveň sedimentace

domni.vá, že by se mohlo iednai o jednu

i v Hlavni`ch dómech byla geofyzikálni'm

byla při kó`ě 336,5 m n. m. (vztaženo

z nejstarších chodeb 5ystému Ochozské

výzkumem zachycena velká hloubka sedi-

k dnešni' výšce řečíště při vstupu do Hadice

jeskyně. Bylo by zapotřebi' prohloubit prů-

mentů.

dle měřeni. autora 325,8 m n. m.).

zkumnou sondu, pokud možno po skalnt'

mi'stech v části

dno a ověřit při'tomnost Či nepři'tomnost

Hlavni'ch dómů a krápni.kovým útvarem

chodby Zkamenělé řeky, avšak nevyplňova-

fluviálni'ch sedimeniů na bázi sedimentár-

Hrozen by se skalni. dno mélo nacházet

lo ji zřeimě až po strop. Rozliv vzdutých

ni'ho prot.ilu a výškovou úroveň skalni'ho

v hloubce alespoň 10 m.

vod zatápěl též chodbu U Kužele a zasa-

ný profil v návaznosti

Siiuaci podává obr.

na

Hla\Jni` dómy.

5. Ze střední úrovně

Na

dvou

odlišných

testovaných

mezi ústi`m

chodby do

Sedimentačni' jezero zasahovalo do

dna. Tyto Údaie pak srovnat se sondou,

Vše nasvědčuje tomu, že průběh skal-

hoval do chodby Staré Ochozské zálivem

která má být kopána nedaleko vyústění

ni'ho dna Ochozské jeskyně, zači.naji'ci' snad

s hloubkou 1 -2 m. Sedimenty byly uloženy

Zkamenělé řeky v Hl.ivni'ch dómech také

někde v bli'zkosti poloslepého Hostěnické-

až na povrch zátopy a nové vody, přitékaii'-

pokud možno po skalní podklad.

ho Údoli., probi'há v celé délce podélného

ct' z chodby Nové Ochozské se jimi jen
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Zkamenělé řeky? Směr téio chodby zkou-

přičemž

stopy ukloněni. a stahováni. k Hadici. Tento

zanořený

vÝvoj eroze odnosu sedimentů z Ochozské

mali dříve GREGOR, PRINZ (1976) meto-

ieskyně neni' stále ukončen

dou racliotestu. Podle nich pokračuie výraz-

stror).Tyto stopy stropni` eroze jsou zde veli-

ce dobře zachovány.

ná tektonika SV smérem až k údoli` Hádec-

Zaji.mavosti` z hlediska geneze Ochoz-

ské jeskyné je nález jeskynního medvěda

ké Ři`čky. Je to, jak již bylo autorem shora u-

paleovývěru Hosiěnických vod do Údoli'

Ursus spelaeus L., jehož vodou neopraco-

vedeno, pro směr chodeb Ochozské iesky-

Mi'sto původni'ho zborceného portálu

Hádecké Ři'čky přikryly drobným materiá-

vané kosti byly nalezeny autorem a jeho

né \'elice významná tektonika. Směr Zka-

lem vlastni. `i.hou sesouvaji`ci` se svahoviny

spolupracovni'ky

(uloženo

menělé řeky pokračuje na této tektonice

(soliflukce).

v Moravském muzeu) v traiivodu označo-

Hlavními dómy JZ proti proud`i toku a Sta-

Vzhledem

k

výšce

stropu

v

roce

1958

v Hlavni`ch dómech v mi.stě ohybu chodby

vaném již

Feitla jako

rou Ochozskou po Smutečni vrbu. Předsta-

do zasedimentované čásii (236 -7 m n. m.)

Bárengang ( 1930). Ti`m se potvrdil nález ies-

vuje chodba Zkamenélé řeky podzemni' ře-

lze strop v mi`stě ústi' do svahovin Hádecké-

kynni'ho medvěda v těchto mi'stech. Med-

Čišté staré Hádecké Ři'čky? Odpověd. zati'm

ho Údoli' očekávat ve výši asi 335 m n. m.

věd sem musel proniknoiit vlasini' aktivitou

hledejme v dalši'm výzkumu sedimentů.

jeskyně do Hádeckého údoli', ktery již nebyl
hledaly

si

od`okov()u

naakumulované \Jody
cestu

j.iž

siarši' mapě

K.

a po úhynu bvla mršina povodňovými vo

Po uzavřeni` paleový\'éru z Ochozské

nikdy obnoven,

na

Jeskyni'm, které představovaly paleový-

dami odhozena v zúženém prot.ilu toku do

ioky Hostěnického potoka v oblasti kolem

pravostranného

Ochozské ieskyně patři` dále jeskyně Kři.žo-

trativodu

(kosti

nenesou

va, Adlerova a Pekárna (snad i Hadi'). jesky-

stopy transportu).

existuji'ci'mi

drobnými irativody, z .iíchž nejaktivnějši'm

Otázkou je, jak se sem medvěd mohl

ně Kři.žova představuje jedinou chodbu se

se s(al ien, ktery dal vznik dnešni' chodbě

dosiai |eho i)ři'chod paleovývěrem, chod-

Štěrko\Jými sedimenty slabě zpevnénými

Hadice. |e v něm zřeielné zachována úro-

bou Nové Ochozské, Labyrjntem, chodbou

sintrem, uzavi'raji'ci'mi celý proíil nánosové-

veň leži.cí asi o 2,5 - 3,5 m nad dnešnt'm

U Kužele a chodbou Hadice (neprůleznost)

ho sit-onu na známém konci jeskyně. Mi'ři

dnem, kierá pokračovala v oblasti vchodu

lze vyloučit. Medvěd se v jeskyni pohybo-

směrem JZ ke Kamenného žli.bku, se Štěrky

nejprve horním, pak spodni`m trativodem

val v době,

kdy podzemní tok tekl asi

zjištěnými ve vr[u PV 17 výškově nesouvisi`.

vlevo za vchodem. Část vod za vyšších prů-

o 0,5 m vÝš Čili vzhledem k době vyčišt.ová-

Mohla by však souviset s nedalekou venta-

toků si našla cestu puklinami k 7 m vzdále-

ni. Hlavni'ch dómů od seďmeniů relativně

rolou ve východni. Části skalni'ho zboříska,

nému povrchu v obasti dnešni.ho vchodu

nedávno, uváži`me-li, že sedimenty sahaji.

v ni`ž při pokusně otvi'rkových pracech nale-

a odnesla část morfos`ratigrafické údolni'

v těchto mi.stechdo výše 7 m. Obdobi.,

zl autor v hloubce cca 2,5 m oiedinělé

sedimentačni' úrovně, na ni'ž se později

v némž se medvěd pohyboval Hlavni'mi dó-

kulmské valouny. VÝškově se však nevylu-

usadilí magdalenšti' lovci.

my Ochozské jeskyně, nebude zřejmě

Čuje ani spojeni' se starši' vývoiovou fázi'

mladši. jak 30 000 lei Musil, který tehdy

uzávěrové stěny Hostěnického údoli bli'zko

eroduii`cimu materiálu, kterým byly Hlavni'

kosti určoval, se domni'vá, že sem medvěd

kóty 377,31 m n. m. DVOŘÁK (1956) ji řadí

dómy přeplněny, relativně rychle. Sedimen-

mohl spadnout nějakým komi'nem. Skrývá

spolu s Pekárnou a jeskyni' Hadi' do jedné

ty Hlavni'ch dómů v těchto mi.stech nesou

se takový komi.n třeba v prolongaci chodby

vývojové úrovně.

Vývoj chodby Hadice proběhl di'ky
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|eskyně Adlerova představuje svou zá-

jeskyni druhá velká jeskyně v jižnt' částt Mo-

časného vzniku nových ponorů. Před vývé-

padnějši' větvi' proíilově menši' chodbu, kte-

ravského krasu s nezvykle velkým při`čným

rem Ři'Čky 1 tekou však tyto vody v hloubce

rá svůj ponor měla výš než je dnešni' po-

proíilem.

kolem dvacetí m pod skalni'm dnem v siío-

vodňová Část poloslepého údolt. mezi po

Zdá se, že i v jižnt. částj Moravského

nory a Kamenným žli`bkem. Představuje

krasu existovala předneogenni` říčni. si't., kte-

vyšši., starši` úroveň, do které snad patři' i jes-

rá po regresi badenského moře byla opět

kyně jezevči' (problematika této jeskyně

oživena vyjma úsek Hádek - Ochoz a v ni'ž

• viz shora). |eji' ponorová část mohla ležet

mc)hlo doji't k inundací jeskyni' starých (Pe-

ve výši 400 -410 m n. m. Jeskyné Adlerova

kárna, Ochozská jeskyně) a v rámci pokle-

s Kři'žovou sleduje paralelně směr |Z, avšak

su erozni` základny k ieskyním novým, vy-

oblast předpokládané dnes přikryté uzávě-

tvářeji`ci`ch pro stejnou úroveň spodni' patro,

rové stěny poloslepého Hostěnického Údo-

kdežto hlavni. jeskyně byla či'm dál méné in-

li' blízko kóty 377,31 m n. m. i.e pro ni jako

undována. To vše až po badenském, po-

ponorová zóna ni`zko.

měrně rychlém vertikálni'm \Jývoji.

Jeskyně Pekárna je považována za pa-

Relaiivni' vyškové úrovně ieskyni' v mi's-

tě vyústěni' do Hádeckého údoli` podává

při.mé důkazy 0 poznáni` jeji`ho pokračová-

obr. 3. F{elativni' vÝška se vztahuje z hledis-

ni` se usiluje nepři'mými geofyzikálni'mi me-

ka jeskyni' ke vchodům, pokud jsou v eroz-

todami. Pokus o otvi'rku dalši`ho pokračová-

ni' souvislosti s následuji'ci' chodbou, pokud

ni' ze závrtové deprese v při'mém směru

je však vchod proři`cený do ieskynni' kaver-

nad ni' nebyl úspěšnÝ (Kraus). Pozoruhodný

ny, považuje autor za údaj relativni` výšky

na této jeskyni je též poměrně prudký spád

středni. výšku dna chodeb erozni.ho původu

jeji.ho skalni'ho dna směrem ke vchodu, kte
rý obnáši` téměř s m. Tento spád představu-

přilehlých ke vchodu. Tyto jeskyně jsou na
obr. 3 znázorněny plně. Z hlediska bodu

je zřejmě erozni. Ústup skalního podkladu

Údolniho dna ie považována pro jeskyně

k rychle klesaji.ci' erozní základně povrcho-

daného proíilu lokálni` vÝška skalního eroz-

vého toku a nemůže přecházet s ti`mto sklo-

ni'ho dna pod aluviem, které má ze shora

nem hloiiběji do ieskyně, nebot. ve vzdále-

uvedených při.čin v údolí proměnnou moc-

nosti 50 m uvnitř závalu by přl steiném sklo-

nost. Vůči ostatni.m autorům, kteři' vztaho-

nu skalni. dno muselo proti'nat Úroveň stro-

vali výšky k povrchu

KŘl.Ž

(1902)

připisuje

tento

sklon vodám z komi'nů se závalem. Podle
geo4Ízikálni'ho výzkumu

kolegy

KRAUSE

(1986 a,b) lze mi't za io, že dalši' nejméně

Závěr
Věišina jeskynni.ch chodeb v jižni. části

Moravského krasu byla vytvořena Hostě-

nickým paleotokem, který protékal územi.m

devonských vápenců při`čně od V k Z. Možný podzemni` tok jížni' větvi' směrem do pro-

storu mokerského kamenolomu, pokud existoval, existoval pouze krátkodobě jako levostranná alternativa podzemni`ho odtoku

leovýtok Hostěnického potoka, chybi' však

pu jeskyně.

nálni. zóně.

aluvia (větširiou pře-

(HIMMEL

1998).

Jeho jeskynni' kanály za-

ti'm nebyly nikde zastiženy.

Pokračuji'ci' výzkumy geomorfologické,

hydrogeologické, sedimentologické, geo~zíkálni` a dalši' stále vi'ce dokresluji` obraz po-

stupného vývoje této Části krasu, zejména
pak vývoi povrchové a podzemni' ři'čni' si`tě.
Avšak vzhledem k těžebni' činnosti v tomto
prostoru je si třeba přát jeho větši' intenzííi-

kaci. Zvláštni.m problematickým celkem ie

vývoj Hostěnického údoli' a jeho hydrologická role na pokraji krasu. Výzkum by zde
vyžadoval dálši' alespoň i.eden až dva vrty

a to v prostoru před Hostěnickým propadáním 111 a zejména pod novou kanalizačni.

Čistírnou. Bylo by též žádouci' zintenzivnit

vzato z HIMMEL |., HIMMEL P. 1967), leží

tedy úrovně,

udávané autorem

Článku

o mocnost aluvia v daném profilu pod
jeskynl` vÝš.

.

130 m dlouhý úsek ieskyně se nacházi` v de-

Nejvyšši' Úroveň v relativni' vÝšce 59 -

strukci. Jako mi.sto bli'zké předpokládané

68 m nad skalni`m údolni'm dnem ivoři. jes-

ponorové zóně pro Pekárnu by mohlo být

kyně jezevči` (č. 10), Adlerova (č. 11 ) a Kůl-

okoli' kaverny se Štérkem ve vÝši 400 m n. m„

nička (č. 21 ), druhou nižši` úroveň ve výši 34

zachycené vrtem č.15 v levé stráni ponoro-

-51

vého Hostěnického údoli' (viz obr. 1 ).

(č.12),

práce otvi'rkově-prolongačni' na vytypovaných mi`stech, které pro silné zasedimentováni' jeskyní a menši' vertikálni' rozpěti', než

je tomu jinde v Moravském krasu neisou
zde pro speleology-amatéry příliš atraktivni'

m tvoříjeskyné Pekárna (Č.15), Kři'žova

třeti' nižši. úroveň tvoři' ve výškově úzkém

m ni`ž leži' při paté svahu dnes reinundova-

pásu 22 -24 m nad erozni'm dnem údoli. jes-

ný 111. ponor Hostěnického potoka. Hydro-

kyně Lišči` di'ra (Č. 4) a Švédův siůl (č. 6).

geologjcký výzkum stopovaci`mi zkouškamí

Čtvrtou úroveň, situovanou do vÝšky 11 -17

s použiti'm Íluoresceinu vyzněl negativně

m tvoři' jeskyně Netopýrka (Č. 8), Ochozská

(HIMMEL

(č.

Stále vi'ce aulorů připoušti' možnosl, že

Autor se pokusil soustředii zde všech-

ny dostupné informace a názory k vý\/oji
jeskynních systémů v jižni` části Moravské-

Hadí (Č.14) a Cepova díra (Č.13),

150 m východně od vriu Č.15 a cca 30

1999,1998).

• nejlépe řešit proíesionálni'mi pracovni'ky.

9),

Paleoponor

(Č.

7),

Malčina

(Č.

5),

v posledně jmenované se jeji` chodby na-

jeskyně Pekárna by mohla bý( předneogen-

cházeji. v úrovni -1,5 až +2 m pod a nad po-

ni'ho stáři`. Rozhodně by byl za)i`mavÝ vý-

vrchem přilehlého Údolni'ho aluvia. Nejnižši'

zkum pi`sčitého sedimentu na dně jeskyně,

Úroveň tvoři. trativody recentni'ch odtoků

popisovaného KŘl'ŽEM (1902) jako bi.lý pi'-

od všech ponorů Ři'čky a trativody Hostě-

sek. Průměrný při'Čný profil jeskyné je znač-

nického potoka. Jediné mi'sto, kde se tato

ný, Šířka v oblasti vchodu je 18 m, výška

úroveň chodeb s volnou hladinou toku `dá

4 - 5 m, hloubka fluviálni'ch a na nich eolic-

sledovat, je potůček na dné Netopýrky, kte-

kých sedimentů s nejvéišími magdalenský-

ry se nacházi' asi 1 m nad skalni.m dnem při-

mi nálezy ve středni' Evropě až 11 m. Kon-

lehlé Údolni. Části. Hloubka všech ostatni'ch

vakuačni' část při`čného pro/ilu obnáši. asi

trativodů, křižuji`ci.ch Hádecké údoli' v popi-

45 m:, přikrytá Čás( proí.ilu asi 99 m:, (edy

sovaném Širši`m okoli. Ochozské jeskyně bu-

celkem asi lJ4 nT` evakuačni'ho prostoru. Je

de podobná

to po chocll)é Hla\Íni'ch dómů v Ochozské

Údolni.ho diia do těchto iraii\todů za sou-

Dokazuii` to propady Štěrků

ho krasu s vi'rou, Že mozaika poznáni. se bude dále zahušt.ovat.

ESTAVELA 5/2000

strana i8

KŘI'Ž M. (1903): Bei`ráge zur Kenntniss der

o HIMMEL |., KRAUS L. ( 1987): Poznámky ke

Liieraiura

speleologjckým prolongačni'm možnos[em

Quartárzeit in Máhren. Steinitz.

BOČEK A. (1922): Moravský kras (průvod-

jeskyni' vázaných na Hádecké údoli' v jižni' . KŘl'Ž M., KOUDELKA F: (1902): Průvodce

ce),158. Praha.

• BURKHARDT

R.

(1971-2):

Hydrograíie

či`sií Moravského krasu. ČSS sborni'k Spe-

do Moravských jesk\Íň

leoíórum '97 28-32. Praha.

Vyškov.

11, 480. Ždánice,

Hostěnického ponorného potoka ve vztahu k Ochozské jeskyni (Moravský kras).

® HIMMEL |. (1969): jeskyně a recentni. hyd-® MUSIL R. (1999). Akumulačni' a moríostra-

rografie povodi` Ři'čky v Moravském krasu.

tigrafické úrovně

Čsl. kras 21, 35-53. Academia Praha.

Geol.

Acta Musei Moraviae Lvl-Lvll, Scientiae naturales 75-92, Brno.
• HIMMEL

•BURKHARDT

R.

(1969);

|.,

HIMMEI

P.

(1967):

Ři.čka Tale (Máhrischer Karst). Acta Musei

v povodi' Ři'čky. ZK ROH KSB,106. Brno.

měřeni' nad |ezevči. jeskyni' Ř-10. 5, Brno.

DVOŘÁK |. (1957 a): Při'spěvek k řešeni' . JARKA J. (1949): Geologie jižní Čásii Moravského krasu mezi Křtinami a Mokrou.

otázky předtortonského nebo kvarterni'ho

Rozpravy 11. tři'dy České akademie roč. 58:

stáři' našich krasových žlebů. Čsl. kras X:

14-21. Praha.

133-134, Praha.

• DVOŘÁK | (1957 b)): Význam archeologic-°
kých vykopů v jeskyni.ch jižni' části Moravské-

ho krasu pro kvar`erni` geologii. Anthropozoic

kum 1956 (6): 341-364, Praha.

Hos`ěnického

propadáni. vzhledem k Ochozské jeskyni
(Čsl. Kras 4:

roce

1998,

R.

a kol.

(1993):

Moravský kras,

labyrinty poznáni'. 364. Adamov.
0

MUSIL R. (1991 ): Paláontologische Funde

aus dem Kenozotkum auf dem Gebiet des
Máhrischen

Karstes.

Anthropologie

XXIX/1-2,137-141.

6` NEHYBA S. (1998): Výsledky seďmentolo-

KADLEC |. (2000): Studium krasových sedi-

gického a sedimentárně petrografického

mentů jižni` části Moravského krasu. Zpráva

výzkumu

GÚ AV ČR, 31. Praha.

Zpráva, 35. Brno.

KADLEC j. (1997):

sedimentů

Ochozské jeskyně.

Rekonstrukce sedimen-6 PELl.ŠEK J. (1950): K otázce stáři' jeskynni'ch

tačni'ch procesů v ieskynni`ch systémech se-

pater v oblasti Moravského krasu. Čsl. kras,

\Jerni' Části Moravského krasu v obdobi. ke-

198-204. Brno.

nozoika.

16-22, Brno).

Vývoj údolni` si`tě v /ižni.

Slez. v roce 1997,11-15. Brno.

0 HRUŠKA |. (1987): Zpráva o geofyzikáni`m

ně. Zpráva výzkumu PřF MU 28, Brno.

• DVOŘÁK |. (1951): Vývoj

v

čás[i Moravského krasu. Geol. výzk. Mor.

® MUSIL

Palynologické

zhodnoceni' sedimentů z Ochozské jesky-

:

o MUsll R. (1998)

měření v okoli' Hostěnického paleoponoru
a vývěrů Ri.čky. 6, Brno.

(1998):

Slez.

29-34 Brno.

jeskyně

c HRUŠKA J. (1989): Zpráva o geoůzikálni'm

Moraviae LIV 71-84 Brno.

N.

Ři'čky (Moravský kras).

Mor.

Geologisch

- hydrogeologische Studie der Hóhlen in

o DOLÁKOVÁ

výzk.

Disertačni. práce.

PF

UK, ČKÚ o PRIX R. (1945): Studie z jižni'ho Moravské-

149. Praha.

ho krasu iako při.spěvek k Ochozskému

GREGOR V., PRINC M. ( 1976): Radiotesto-

problému. Čas. turistů LIX, 2.
vá metoda a jeji' aplikace ve speleologic- a KETTNER R. (1970); Geologický a geomorto|ogický vývoj Moravského krasu a ieho ® vAŇURA i. (ig65): Nové nálezy zbytků nekém a geologickém výzkumu krasovÝch
okoli.. ln K. Absolon : Moravský kras 2.
anderiá|skéhočlověkavjeskynišvédůvstůl
oblasti'. Časopis Moravského muzea, vědy
261-284. Academia Praha.
v Moravském krasu. Klub při'rodověd. Při
při'rodni`

Lxl, 53-96. Brno.

• HIMMEL |. ( 1999): Nová stopovaci' zkouška

od Hostěnického propadáni` 111. ČSS sborni'k Speleofórum

`99,13-15. Praha.

o HIMMEI |. (1998): K poznáni` )ižni' odtoko-

vé větve vod Hostěnického potoka od ponorů. ČSS sborni.k Speleofórum
Praha.

.98, 6-9.

6 KRAUSL. (1986a): Zpráva ogeofyzikálni'm

Mor. muzeu v Brně, 29. Brno.

měřeni' na lokalitě Pekárna. ČSS ZO 6-11 c vi`T j. (2ooo) in Motyčka a kol.: Amatérská
Královopolská, 7str„ 10 obr„ 3 Při'l. Brno.

o KRAUS

L.

(1986

b):

Přehled

Výsledků . ŠTEicio, SLEZÁK l. (1963): C.eomorfolo-

výzkumu na lokalitě pekárna. ČSS Z0 6-11
Královopolská, 2 str., 5 obr Brno.

ieskyně. i59-i64. Brno.

gické poměry jižni' části Moíavského krasu
a při|eh|ého území. Acta Musei Moraviae,
Scientiae naturales XLvlll, 89-104. Bmo.
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JAK JSME UDĚLALI ÚŽINU ŠÍLENÝCH STŘELCŮ

aneb Vánoce po Plánivsku a co z toho vzešlo
Libor Beneš, ZO ČSS 6-19 Plánivy

Stejně jako v jiných letech, sešli jsme se mezi Vánocemi

Po překonání všech nezbytných problémů ( přetržený

a Silvestrem 1999 v hojném počtu na našich dvou základ-

kabel telefonu na nejvyšši'm stromě, přehozené fáze v zá-

nách v Moravském krasu. Chtěli jsme pokračovat v Úspěš-

suvkách, kabel kratší o 2 m atd. ) se 25. prosince 1999 v noč-

ných postupech v jeskyni Spirálka, v její části zvané Kalvárie.

ních hodinách akce konečně rozjíždi'. K dosaženi' ústí od-

Tato 140 m dlouhá část byla objevena o Vánoci'ch '93

bočky BahnitÝ přítok je nutné vyčerpat prvni` část Pikovko-

po náročném výstupu 37 m vysokým Glozarovým komínem, kterÝm v té době končily známé prostory odbočky

spirálkového sifonu, tzv. |ezi'rko. V prvních hodinách čerpá-

Bahnitý přítpk. Další cestu vpřed, nám tehdy uzavřela úžina

v celém sifonu. Po předchozích zkušenostech vi'me, že po-

na dně 20 m hluboké propasti Šedá sopt.ucha. Úžina i celá

kud umi'sti'me čerpadlo dostatečně hluboko, můžeme klid-

objevená část má velice zaji'mavý směr pod lom Malá do-

ně celou noc spát. Otužilý borec Tomáš si proto bere čer-

hoda a její charakter přepadového okna slibuje průnik do

padlo na rameno a brodí se směrem k největši' hloubce
sifonu. Tam , po prsa ve studené vodě, vrhá čerpadlo do

dosud neznámých prostor. 0 Vánoci'ch '94 při komplexni'm

ní klesá hladina pomalu, protože dochází k jejímu snižováni'

vÝzkumu celé Kalvárie jsme se

temné hloubky před sebou.

pokusili

V 00:30 zapínáme proud a po

úžinu

rozšířit,

avšak

zvolená technologie (bourací

kontrole hadicového tahu ve-

kladivo 10kg) se ukázala ne-

deného do Odtokového sifo-

vhodná a akce byla ukončena

nu Spirálky jdeme konečně

bez

spát. Za dozni'vajících zvuků

podstatnějši'ch změn na

čerpadla vystupujeme z jesky-

profilu pukliny.

A tak loni, když se dosta-

ně. Zači'náme si uvědomovat,

tečně zamžily vzpomi'nky na

že touto akcí navazujeme na

obti'žné a rozsáhlé přípravy

historii před 9. lednem 1996,

a

kdy vyhořela

otřesný

při'stup

na čelbu,

naše základna

jsme se dohodli na dalši'm po-

Srub, včetně většiny jeskyňář-

kusu. Tentokrát se hlavní zbra-

ského a technického vybaveni'.

ni' proti zpupné puklině stala

Od té doby jsme získali novou

střelecká souprava využi'vající

základnu, přivedli na ni 380V,

patron do nastřelovaci'ch pisto-

dokoupili nové osobni' a tech-

lí. Akci samotné předcházely

nické vybaveni', přijali pár no-

již od podzimu přípravné práce. Bylo nutné připravit a zkon-

vých členů a vyzbrojili se automobily a mobilni'mi telefony.

trolovat kabelový a telefonni'

Od rána 26. prosince se

tah, repasovat přenosný rozva-

stále ve třech stři'dáme v po-

děč, vyměnit poškozené kon-

souvání čerpadla a krátíme si

covky na kabelech, vypůjčit

čas úvahami, podle kterého

nebo koupit chyběji'ci' materi-

.kalendáře se ři'di' ta část skupi-

ál, vyrobit novÝ telefon a vyzkoušet

čerpadla.

ny,

Zejména

Transportni' četa, která odvláčela vrtošivé čerpadlo lesem

k jeskyni, protáhla a spustila 70 m hluboko pod zem a od-

na

dopoledne. V okamžiku vyčer-

del -je věc zrádná, protože na povrchu v dohledu di'lny funovane chladný jeskynní vzduch a dilna zmizí z dohledu.

přislíbila dojet

ioo°/o dnes ráno nebo během

posledni' věc - zkoušeni' čerpa-

gují vždy všechna čerpadla bezchybně. Běda však, když je

která

páni' Jezírka v pozdních odpoledních hodinách se konečně
objevuje prvni' vlaštovka. To nám umožňuje protažení kabelového tahu přes vyčerpaný sifon a odbočku Bahnitý pří-

tok až na dno Glozarova komína. Je to dobré, držíme se har-

monogramu.

vláčela podzemím k sifonu, pak prokli'ná nevínné údržbáře,

že zrovna na tohle čerpadlo zapomněli.

27. prosince ráno dojíždějí další posily. Natahujeme od
Jezírka telefonní linku Bahnitým při`tokem. Vystrojeným Glo-
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zarovÝm komínem (+ 37m) pak i vedeni' 220V do největší prostory Kalvárie - Ostrého dómu. Další skupina

pak vystrojila propasti za OstrÝm dó-

mem a spustila telefon i kabel 220V

na dno Šedé sopt.uchy k ústí nadějné
úžiny. K radosti všech funguje tele-

fon bez problémů, ba ještě lépe než
ten, co shořel.
Meziti'm jsme podlehli naléhání

plánivského pamětníka Bédi, že za
této situace a počtu lidí (zatím nepřítomných, leč přislíbivších účast) by

bylo škoda nevyčerpat celý PikovkospirálkovÝ sifon. Jednak tím vyzkou-

šíme kvalitu nového zapojení, jed-

nak zkontrolujeme polygonový tah
sifonem, jednak též natrénujeme na
další "čerpák". A koneckonců skoro

Stále však zbývá rozšířit asi čtyři metry. Plni optimismu se

nikdo ze současné sestavy skupiny u vyčerpání sifonu

v 19:30 loučíme s další odcházeji'cí směnou. Vraci' se však

v předchozích letech nebyl. Proto byla čerpadla posunuta
do další části Pikovko-spirálkového sifonu, prodlouženy ha-

předčasně, protože se podařilo zlomit i druhý palník. Pcr
stoupila jen o necelý metr kupředu. Puklina je nazvána Úži-

dicové tahy a kolem poledne zahájeno dalši' čerpání. Prů-

nou střelců, tušená propast pak Propastí démonů.

běžně odečítáme spotřebu el. energie.
30. prosince se objevují další členové. Po sehnání no28. prosince přijela další část skupiny a

první směna

vého palníku odcházi' na čelbu dalši' skupina. Při návratu

střelců vyrazila na čelbiJ. Po čtyřech hodinách práce proni-

ohlašuje postup o 0,5 m kupředu a tvrdí, že kámen vhozeL

ká do komůrky za úžinou. 0 čtyři metry dál se ale objevila

ný do Propasti démonů až nápadně často naráži` do stěn.

dalši' neprůlezná

puklina, za ni'ž je údajně slyšet ozvěna.

Propast bude tedy asi dost úzká. Sháníme dalši' palník. Ve

Večer nastupuje další směna, po předchozích zkušenostech

20:00 jde do akce další skupina a přes použiti' rekordních 30

již jen dvoučlenná. Ta pokračuje v rozšiřováni první části

úžiny, aby byl usnadněn přístup na čelbu. lntenzivní prací se

patron se vraci' již ve 3:00.
Pokračujeme v čerpání Pikovko-spirálkového sifonu.

jim daří zlomit v diTe jeden z palni'ků (kovová tyčka). Na-

Zatím je prázdná hlavní a nejhlubší část. V ni' je ponecháno

štěsti' maji' druhÝ.

jedno z čerpadel pro občasné vyčerpáni' vody, stékající

29. prosince dopoledne vyráži' další směna, která se vrací v 19:00 a tvrdí, že za úžinou puklina přecházi' v propast.

z dalších části sifonu a vrstev sedimentů nasáklých vodou.

Dno je vyplněno vysokou vrstvou ři'dkého bahna, které
ucpává sací koš a je proto nutné čerpadlo zavěsit na skalni' kulisu nad
nejhustší vrstvu. Pro překonáni' nej-

bahnitějši'ch míst pokládáme na dno

prkenné lávky. Druhé čerpadlo pak
vytahujeme po donesených žebřících na s metru vysoký skalni' práh,
za kterým pokračuji' prostory sifonu.
Práh tvoří již dno Jezerni'ho dómu

v Pikové dámě.
31. prosince se dalši' skupina pcr

kouši' o urychleni' postupu v Úžině

střelců nasazením bouracího kladiva
AEG. Nedá se s ni'm však v úzké pro

stoře manipulovat. Protože už v celém krasu není další palni'k a Silvestr

se kvapem bli'ži', je po dohodě se základnou vyřčen ortel: '`zabetonovat a
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zapomenout". Název je pozměněn na Úžinu šílených střel-

konci hlavní chodby nebyla popisovaná hráz, ale sni'žení

ců. ("Zpráva pro budouci' generace: Existence propasti ne-

stropu, které se dalo oblézt nízkou chodbičkou zprava. Asi

zjištěné hloubky a dunivé ozvěny byla jednoznačně proká-

1,5m za ni'm jsme objevili prostoru 3 x 5m vyplněnou vodni'

zána.n Citát předsedy ZO.)

hladinou. Její dno se prudce svažovalo ve směru hlavni'

V 17:00 byl slavnostně dočerpán Pikovko-spirálkový

chodby a ve výšce asi sm nad hladinou přecházela v ne-

sifon a čerpaci' četa prošla suchou, byt. blátivou nohou po-

průlezný komi`n. Prostora byla nazvána Dóm bahnofilů a do

slední částí sifonu a vyšla zpod Kyvadla do Gotické chodby

v Pikové dámě. Znaveni a částečně odbahněni zasedli jsme

jejího sifonu bylo vhozeno čerpadlo. Během dalšího čerpání bylo možné sledovat klesání hladiny i v sifonu Kaple, či'mž

pak k Silvestrovské hostině.

bylo prokázáno (a po zaměřeni' polygonu potvrzeno), že

1. ledna 2000 odcházíme do Spirálky sbalit vybaveni',
proji't si Pikovko-spirálkový sifon a přeměřit polygonový tah

sifonem.

Ti'm to ovšem neskončilo, jak jsme se mylně do-

mnívali během motáni' hadic, kabelů a taháni` toho všeho kří-

žem krážem jeskyní. Pamětník Béd'a sám netušil, jak dobrÝm

bude prorokem,

když mluvil o tréninku

na další

čerpák.

Dóm bahnofilů je jeho druhou stranou. Po dalšim sníženi'

hladiny se v obou sifonech obnažil bahnitÝ svah, který začal
vlastní vahou ujíždět do nejnižši'ho mi'sta sifonu. Ani po po-

sledni'm extrémním posunutí čerpadla (po pás v bahně), kdy
se vyčerpal všechen tekutějši' kal v Dómu bahnofilů, se neo-

tevřela nad úrovni' ři'dkého bahna žádná volná prostora
(tj. -2 m pod úrovni' hlavní chodby Sifonu pod žebřem). Na-

7. ledna 2000. |e pátek večer

a my zas rozmotáváme a natahujeme hadicový tah k Odtokovému sifonu jeskyně Spirálka. Petr, zvaný "U"

nás během pracovni'ho týdne přesvědčil, že o víkendu je třeba využi't
doposud sni'žené hladiny Pikovkospirálkového sifonu (trvá 34 tÝdny,

než se úplně naplni') a odpočinout si

trochu v krasu. |ako program odpočinku vybral čerpání Sifonu pod žeb-

řem, který částečně komunikuje s Jezi`rkem. Pověst z "čerpákun z roku
1984 pravila, že konči' labilni' bahni-

tou hrází, za kterou se nachází vodni'

plocha, pravděpodobně komunikuji'ci' se sifonem Kaple.

Během vánočního čerpáni' 1999
byl zjištěn pokles hladin jak v Sifonu pod žebřem, tak

opak za hlasitého mlaskání a bublání sem bylo ze strany rov-

i v sifonu Kaple. Z toho jsme předpokládali, že při dalši'm sni-

něž "suchého" sifonu Kaple natLačováno řídké bahno. Čer-

žování hladiny Sifonu pod žebřem bude klesat i sifon Kaple,
nebo alespoň rozdi'l hladin nebude tak velký, aby hrozilo ex-

pací pokus byl proto ukončen a prostory byly zmapovány.
Celkem bylo zaměřeno 35 metrů chodby. Po oblíbeném ba-

tremni' nebezpečí provaleni' bahnité ucpávky mezi oběma

lení hadic a kabelů nezbylo než oslavit nově objevenÝ Dóm

sifony. (Tyto předpoklady jsou dány charakterem jeskyně.

bahnofilů.

Dalši' podrobnosti lze nalézt v publikaci n|eskynni' systém Pi-

ková dáma - Spirálová" vydané v roce 1998 Plánivskou
skupinou.)

Plni optimismu a rozcvičeni z předchozi' akce jsme
spustili první čerpadlo do sifonu. Mezitím jsme připravili

druhý hadicovÝ tah, protože prvni' "čerpák" ukázal, vzhle-

dem k charakteru dna, nutnost použi't dvou čerpadel. Po několika hodinách byla hlavní chodba sifonu prázdná. Asi

uprostřed ve větší prostoře, kde bylo ponecháno první čer-

padlo, odbočovala směrem doleva nízká chodbička ukončená sifonem. Po umi'stěni' čerpadla byl však sifonek rychle

vyprázdněn a objevil se zcela zasedimentovaný profil. Na

SDeciální dík za Domoc oři akci:

denové ZO 6 -15 Holštejnská: Radek Hejl, Vít Kaman,
Radek Maštalff, Zbyňek Parák a zapůjčení kabelu.

denové ZO 6 - 10 Hlubolý závrt: Tómáš Růžička a Josef

S\.rčel
ZO 6 - 16 Tartaros: zapůjčení kabelu a palníků.

lgor Harr"
Holštejnslý jeskyňářslý nadšenec, předseda Moravského

s+eleologického klubu, p. J. Moučka: zapůjčení kabelu.
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ČERPACÍ POKUS V CÍSAŘSKÉ JESKYNl
(14.10. -16.10.1994)
lvan Balák, Správa CHKO MoravskÝ kras

HISTORIE ČERPACÍCH
POKUSŮ V CÍSAŘSKÉ JESKYNI
Vůbec prvni' čerpaci` zkouška je známa
z literatury ještě z dob turistického zpři'-

stupněni` jeskyně na začátku 20. století. Po
jarni`m táni' sněhu v roce 1932 byla jeskyně

zatopena o cca 4 m nad normálni' stav, takže nebyl možný turistický provoz. Proto byla jeskyně z popudu |. Šamali`ka ve dvou
fázi`ch vypumpována. Nejdříve byla voda

čerpána z Vandrácké jeskyně (Estavely) na

louku,

poté byla čerpadla umi'stěna do

Hlubokého iezera a voda rovněž odčerpávána na louku. Z jeskyně bylo vyčerpáno
cca 3500000 1 vody. Dalši' čerpaci' experi-®

ment byl proveden rovněž z důvodu umožněni` turistického provozu na konci dubna

téhož roku, kdy bylo čerpáno ze strany
Hlubokého iezera
Dalši' série čerpaci.ch

a

stopovaci'ch
Niphargusové iez:irko od mís(a ústí budouci vs(upni šioly v Dómu chaosu

zkoušek

byla

1980 -1981

uskutečněna

v

letech

brněnskou pobočkou České-

ho hydrometeorologíckého ústavu. Ci'lem
bylo zjištěni` některÝch podzemni'ch odto-

kových cest v severni. části Moravského

což se projevilo poklesem hladiny ve vrtu

kyně bylo vyčerpáno cca 2856000 1 vody.

o 13 cm.
Při dalši' stopovaci. zkoušce byly pře-

Po ukončeni' Čerpání se voda ustálila na cca
•165 cm ve studni v Říceném dómu, na cca

čerpávány vody z Lopače do Panáčkovy

-180 cm ve vrtu HV-102, na cca -215 cm

jeskyně, rovněž s použiti'm 51Cr a fluores-

v Hlubokém jezeře,

ceinu

v Nagelově jezeře a na cca -270 cm v sifo-

krasu. Na experimen(ech se také podi.lela

Správa CHKO Moravský kras a ZO České
speleologické

ROS.

společnosti

Úvodni`

6-16 TARTA-

experiment

proběhl

ve

dnech 1.9.1980 - 5.9.1980. Účelem bylo

zjištěni' hydrologickÝch

poměrů

ponoru

Domi`nka v návaznosti na Ci`sařskou jesky-

ni. Vzhledem k tomu, že ponor byl suchý,
bylo nutno čerpat vodu z Ci.sařské jeskyně

ve

dnech

28.5.1981

-

11.6.1981.

Zkouškou byla prokázána velmi malá hlt-

na

cca -230 cm

nu ve Vandrácké i.eskyni.

nost Panáčkovy jeskyné. Po vyhodnoceni`

Při dalši'm experimentu byla voda čer-

všech Čerpaci'ch a s`opovaci'ch zkoušek sé-

pána z Hlubokého jezera do jeskyně V Pan-

rie provedené brněnskou pobočkou České-

ském kh'nku při jeji'm současném obarveni`

ho hydrometeorologického Ústavu lze sou-

fluoresceinem.

dit, že vody ze zkoumané oblastí směřuji'

15.3.1988 -18.3.1988 potvrdil

Experiment

ve

dnech

hltnost Pan-

do okoli' Skalni'ho Mlýna při vzájemném

ského klínku a možnost vyčerpat Ci.sařskou

propojení s dalšími hydrograíickými systé-

jeskyni z Hlubokého jezera. Stopovaci` ex-

my Punkvy v závislosti na momentální hyd-

periment se nezdařil pro náhlé tání sněhu,

rologické situaci. Dalši' dva čerpaci' experi-

zakaleni' vody na pozorovaci`ch bodech

menty proběhly v rámci asanačni'ch zásahů

a naředěni. koloračni. látky.

na vzdálenost 650 m 5 převýšeni'm 35 m,

při výkonu čerpadla 0,9 l.s-`. |ako stopovací
látky byl použit radioaktivni' izototop 51 Cr.

Z jeskyně se vyčerpalo 2430001 vody. Spo-

jení jeskyně s ponorem Domínka nebylo

v Ci'sařské jeskyni. Na jejich realizaci se po-

prokázáno.

dílely Správa CHKO Moravský kras spolu

den

s Geografickým ústavem ČSAV a ZO České

v tom, že nebylo možné vztáhnout vÝšky

speleologické společnosti 6-i9 Plánivská.

poklesů a nastoupání hladin k jednotné vÝš-

Ve dnech 7.12.1987 -10.12.1987 proběhl ex-

kopisné si.ti s možností dalšího vyhodnoce-

periment, jehož cílem bylo zjistit, zda lze

ni' experimentů.

Dalši.m

experimentem

bylo

zjištěni`

možnosti vyčerpáni' vody z Ci'sařské jesky-

ně a prozkoumání odtokovÝch parametrů
jeskyně Panský klínek a zjištění souvjslosti

hladin vod v Ci'sařské jeskyni a ve vrtu

čerpat vodu z Vandrácké jeskyně na louku

HV -102, ve dnech 15.12.1980 -17.12.1980.

Z Císařské jeskyně bylo do Panského kli`nku
přečerpáno 3760001 vody. V Panském klín-

ku se otevřel trativod, čímž se naznačila
možnost dalšího vÝzkum této jeskyně. Voda v Ci'sařské jeskyni poklesla o 20i cm,

Všechny zmíněné experimenty mají je-

společný a významný nedostatek

Ve dnech 14.10.1994 -16.10.1994 pro-

před Ci'sařskou jeskyni., při sciučasné funkci

běhl v Ci.sařské jeskyni zatím poslední čer-

hradítka. Pokus plně potvrdil tuto možnost.

pací experiment, kteú vyplynul ze zadáni`
veřejné soutěže .Úprava Ci'sařské jeskyně

Dále byly sledovány poklesy hladin Nage-

lova jezera, Hlubokého jezera, Studny
v Říceném dómu a hladiny ve vrtu HV-102

pro léčebné využjti.n, vypsané Dětskou
léčebnou se speleoterapií v Ostrově

a jejich nástup po ukončení čerpáni'. Z jes-

u Macochy.
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Klesáni' a stoupáni` hladin v ieskyni bylo

pozorováno na následuji`ci`ch mi`stech:

• Vodní plavba - Salmovo jezero
• Přístaviště - Širé jezero

• Studna v Bílém dómu

• Hluboké jezero
Hladina vody před započeti'm čerpaci`-

ho pokusu byla geodeticky zaměřena. Nadmořská výška hladiny před započeti'm čerpáni' Činila 454,25 m n.m. Dále byly v jesky-

ni

orientačně

měřeny

výšky

ve

s(udni

v ŘÍceném dómu a ve studni pod horni.m

vchodem. Pro vyhodnocent' možnosti čerpáni. povodňových vod do melioračni`ho kanálu před Estavelou byly v průběhu čerpáni'
geodeticky měřeny vÝšky nastoupáni' hladi-

ny v melioračni`m kanálu.

Hydrometrické

Sestupové schodiš(ě, spodni čási su(ového kužele a hráz mezi NagelovÝm a Salmovým iezerem

charakteristiky

Ci.sař-

vyhodnoceni' čerpaci`ho

pokusu

ské jeskyně
Při

v Nagelově dómu

isme vycházeli z naměřených hodnot vÝko-

CÍLE ČERPACÍHO POKUSU
Hlavním cílem Čerpacího pokusut)ylo

oi/ěření možnosti čerpání povodňovÝch
vod z Hlubokého pzera v Císařské jeskyni
do melioračnit`o kanalu, `ak jak bylo předloženo v "Návrhu cílového řešeni" (Klobasa,

dále použito cca 300 m požárni'ch hadic.

nů čerpadel, z grafů poklesů a nástupů hla-

Napájeni' čerpadel bylo řešeno provizorní

din

stavebni' při`pojkou ze stávaji'ci' traíostanice

zvodněných ploch v jeskyni.

v Ostrově u Macochy v mi`stni' části Pastoušky

Celkový

při'kon

čerpadel

byl

4,5 kw, celková spotřeba elektrické energie činila 229 kwh.

Kačmařik, Vaněk 1994).;
Dalšr rílp bvlv následLiiící:

zahájeno dne 14.10.1994 při spušténi` obou

• zjištěni` celkové plochy zvodnélé Části

čerpadel do Hlubokého iezera ve 12.00

ziišténí cell<ového příioku do jeskyně.
• zjišténi` nadmořskych výšek skalních pra-

hů v ieskyni.

z

planimetricky

ziišiěných

Nagelovo jezero

výměr

220 m2

Vodni` plavba

297 mJ

Niphargusové jezero

39 m-.

Hluboké jezero

Čerpáni. vod z Ci'sařské jeskyně bylo

jeskyně a přilehlých jeskynních prostor,

a

156 m-'

Celkem

712 m[.

Hlavnt` ci'l čerpaci'ho pokusu, ji'mž bylo

hod a zaústěni' hadic do melioračni.ho ka-

ověřeni' možnosti

nálu před Estavelou a na louku pod spod-

vod z Hlubokého jezera v Ci`sařské jeskyni

ni`m vchodem. V závěru experimentu bylo

do

dále

v plnéni rozsahu. Při vyčerpáni` \Jod z jesky-

Čerpáno

z

Niphargusového jezera

a Vodni' plavby do Hlubokého iezera.

melioračni'ho

Čerpáni. povodňových

kanálu,

byl

potvrzen

ně o kubatuře 973890 1, došlo ke zvýšeni`

• zjištění komunikace oddělenych krasovych zvodni' v jeskyni (studny v Bikm

domu a studny pod Horni`m vchodem.
• zjišténi. plochy zvodněných části se\/erni

větve.
• zjištěni' mi'sta přítoku z Es(avely (Vand-

rácké jeskyně) do Nagelova jezera speleologicky průzkum zatopených části' ies-

kyné.

• změření odtoku vod z Hlubokého pzera
smérem k sevemí.

Vlastni.

čerpací

pokus

probéhl

ve

dnech 14.10.1994 -16.10.1994. Proieki Čer-

páni'

technicky

připravili

a

realizovali

ing

Karel Klobása s autorem tohoio Článku, dále spolupracovali Alois Neiezchleb a Václav Prouza. Při Čerpáni' byla použita Čer-

padla typu KDFU 1000 s maximálni.m vy-

konem 10 l.s' a čerpadlo KDFU 800 s maximálním výkonem

s l.s'.

Při pokusu

bylo

Přis(aviště na Širém iezirku, ii pozadí i)uklino`'á chodba k Vysokému a Bílému dómu
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vodni' hlaďny v melioračni'm kanále na lou-

Při průzkumu

Nagelova jezera bylo

ce o celkem 13 cm. Toto zvÝšeni' se nesta-

zjištěno přesné místo při`toku z Vandrácké

čilo projevit ani ve vyústěni` melioračni`ho

/eskyně. Při průzkumu zatopených části' jes-

kanálu do Lopače. Při čerpáni' bylo dosaže-

kyně byly objeveny prostory ve Vysokém

no maxímálni'ho sni.ženi` hladiny na Hlubo-

dómu, v Niphargusovém jezeře a ve studni

kém jezeře o -2,5 m.

Celková

pod Horni'm vchodem.

6. Ověřeni` charakteru dna a hloubek na

Vodni plavbě.
7. Zjištěni' mi'st odtoku vod z Hlubokého

jezera do Severni` větve.
8. Zajištěni` podkladů

plocha zvodnéné
gickými pracemi.

části jeskyně, včetně známých

9.Ověřeni' kontur stěn a dna

a neznámých části. jeskyně čini`

Niphargusového jezera.

cca 800 m!. Tato plocha byla zjiš-

10. Přesné zaměřeni' lávky přes

těna výpočtem z méřeného po-

Hluboké jezero.

klesu hladin a z měřeného vÝkonu čerpadel.

pro průběh ražby

Spojovaci' štoly ve spojitosti se speleolo-

Rozdi'l

mezi plani-

11. Posouzení stavu lávky přes

metrovanou výměrou známých

Hluboké jezero.

prostor (712 m.`) a zjištěnou sku-

12. Ověřeni` spojitosti vod v Si'd-

tečnosti. čini. cca 80 mJ. Tento roz-

líšti

díl ie způsoben plochou trativodů

diluviálního

člověka

se

studnami v Severni' větvi.

a neznámých zvodněných ploch
v

oblasti

Vodni'

13. Prozkoumáni' a zmapováni'

plavby

systému chodeb a vodni`ch

a v Severni. větvi.

propasti' pod Horním vchodem do Ci`sařské jeskyně.

V průběhu čerpáni` a nastoupáváni'

hladin

byla

zjištěna

při'-

14. Zjištěni` přesných míst při'to-

tomnost skalni'ho prahu mezi Nip-

hargusovým jezerem a

ků vod do jeskyně a jejich

Hlubo-

průměrné vydatnosti.

kým jezerem ve vyšce 453,84 m
n.m. Tento práh je jedinou pře-

15. Prozkoumáni.

kážkou vod mezi Vodni` plavbou

zatopených

chodeb za Niphargusovým

a Hlubokým jezerem. Práh mezi

jezerem.

Vodni` plavbou a Niphargusovým

16. Prozkoumáni' a

zmapováni.

jezerem tak, jak jej předpokládá

bočni'ch chodeb z Vysokého

K.

dómu Císařské jeskyně

Absolon

ABSOLON

(455,4

1909)

m

n.m.

nebyl

-

zjištén.

Orientačni.m měřeni'm výšek ve

studni v Ři'ceném dómu
zjištěn

práh

mezi

Výsledky čerpaci'ho pokusu

nebyl

v Ci.sařské jeskyni, uskutečněné-

Ři'ceným

ho

dómem a Hlubokým jezerem.
Výšky obou hladin se zdaji. být vy-

Horni.m vchodem a studny v Ostrovských

mi, ale se zpožděni'm. Je to pravděpodobně
dáno puklinovÝm charakterem propojeni..

Celková

plocha

Hlubokého

jezera

včetně zvodněných ploch severni. větve i.e
cca 212 m`. Tato plocha byla zjištěna dílči'm

z

měřeného poklesu

notné vypracování projektové dokumenta-

ČERPACÍHO POKUSU

ce stavby .Úprava Ci'sařské jeskyně pro vyPři vyhodnoceni. čerpaci`ho pokusu

v Ci'sařské jeskyni bylo dosaženo těchto

zÍ planimetrovanou výměrou známých prostor a zjištěnou skutečnosti., tedy vyměra

zvodněných ploch severni` větve čini' 56 mJ
Byl zjištěn maximálni. odtok vod z Hlu-

bokého jezera smérem do severni' větve.
Tato hodnota čini. cca 0,1 l.s'. Dále byl zjiš-

vÝsledků ,
cí Štoly.

1. Zjištěni' základni.ch hydrometrických cha-

rakteristik Ci'sařské jeskyně.

2. Ověření nutných výkonů čerpadel pro
zajištěni' budouci`ho provozu jeskyně.

3. Optimálni' umi'stění čerpadel vzhledem
k existenci přirozených skalni'ch prahů

a po realizaci umělých prahů.
4. Zjištěni` vzájemné závislosti pohybu vod

ve s`udni`ch v Ostrovských si'ních, pod

těn při`tok vod do Ci`sařské jeskyně z Vand-

Horni'm vchodem, za

rácké jeskyně a to v hodnotě cca 0,33 l.s'.

a v Severni` větvi a mezi

Tyto hodnoty byly vypoči`tány na základě

a Hlubokým jezerem.

nástupové křivky hladin po ukončeni. čer-

při`mÝm

měřením

užití Dětskou léčebnoun a nahradily uvažované geofyzikálni` práce v prostoru spojova-

hladin

a z měřeného výkonu čerpadel. Rozdi.l me-

jeskyně.

-

né podklady pro odpovi'daji'ci' a plnohod-

WHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

si'ni.ch komunikuji' se zvodněnými prostora-

a

14.10.1994

kým měřením přinesly dostateč-

Studna v Bi.lém dómu a studna pod

pání

dnech

Iogickým výzkumem a geologic-

Hluboké jezero od chodby ke Spodnímu vchodu

rovnané.

výpočtem

ve

16.10.1994 ve spojeni` se speleo-

při'toku

do

Bi`lým

dómem

Vodni` plavbou

5. Ověření charakteru dna v Nagelově
dómu.

N aselovo jezírko
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NOVÉ PERSPEKTIVY SPELEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU
Ladislav Slezák

Velká část amatérských speleologů z Brna a blízkého

hlubovací fáze ři'čni' sítě. Je na ni vázána řada jeskynni'ch

okolí zači'nala svoji praxi právě v Jižní části Moravského kra-

vchodů a jeskyni' o jejichž paleofunkci se dosud živě disku-

su, na Říčkách. Důvodů bylo několik. Především velmi dob-

tuje. Tyto jeskyně, z nichž je nejdiskutovanější jeskyně Pe-

rá dopravni' dostupnost a relativně jednoduchá speleologic-

kárna, mají společný hlavní směr průběhu známých částí

ká pracoviště, bez rizik a vážných ohrožení zdraví začínají-

(SSV -JJZ). Výše zmiňovaná terasa je porušena Kamenným

cích elévů speleologie.

žli'bkem, do něhož zčásti (pravostíanně) zasahuje. KamennÝ

Toto konstatování vycházi' i z mojí životní zkušenosti, kte-

žli'bek zde nabi'rá na spádu do údolí Říčky. V tomto kritic-

rá právě na Říčkách odstartovala. Dnes se do tohoto

kém mi'stě se nachází několik významných tvarů. Cepova dí-

území rád vracím a pokouši'm se zúročit poznatky, které jsem

ra (Himmel Ř-13) je situována v pravém úboči' Kamenného

po 45 let shromažďoval v Moravském krasu. Teorie, že v jižní

žli'bku a leži' z celé skupiny nejníže (345 m). 0 několik met-

části Moravského krasu je již téměř vše důležité objeveno

rů vÝše, přímo ve dně žlíbku, je ukryta neznámá propast

a vybádáno, je velmi chatrná. Již řada nových poznatků,
které byly většinou kumulovány do oblasti dobývacího pro-

(Kříž), která byla zasypána při výstavbě cesty a která se
v zimním obdobi' projevuje ,,mastným`` flekem. V témže sva-

storu velkolomu CEMO, přinesla a potvrdila obraz o zásad-

hu, jako je Cepova di'ra, se pod skalkou nacházi' Dvořákova

ních paleohydrografických problémech. Většina dosavadních

výzkumů se zaměřila povětšina rěi aktivní úroveň krasových

propástka (dosud neprozkoumaná). Její nadm. vÝška odpcr
vídá úrovni Pekárny. Výše, nad Dvořákovou propástkou je

vod. Autoři se shodují v tom, že jde o složitý systém vzájem-

Hynštova ventarola (bývalé pracoviště). Celé toto uskupení

ně se křižujících toků. Tyto se pokoušeli vystopovat a určit jim

představuje s největší pravděpodobností torzo jeskyní, které bylo devastováno tvorbou Kamenného žlíbku.

jejich podzemní dráhy. Z hlediska praktické, objevitelské speleologie však otevření vývěru říčky V-1 v r. 1967 a následné

Vrat'me se ale ke skupině 3 jeskyní v ostrožině, která

potápěčské práce v rámci zásobováni' vodou objektu na Spá-

tvořila meandr, jehož šJ'je je prot.ata jeskyněmi Křížovou

lenisku, bylo zjištění hluboké (kolem -30m) úrovně krasových

a Adlerovou. Z terenni'ho průzkumu a virgulových indikaci'

vod. Syntézou získaných poznatků, které doplnily vÝsledky

vyplývá, že obě zmi'něné jeskyně pokračují za dnes zná-

vrtného průzkumu v předpolí těž-

by CEMO, je možno rekonstruovat předbádenskou erozni` bázi
podzemních

si'ti'.

Geologické

struktury (východní okraj ochoz-

ské elevace) je možno s paleohydrografickou

situací

docela

dobře korelovat. S novými pohle-

dy je možno s určitou pravděpc>
dobnosti' předpovi'dat nové možnosti speleologického průzkumu
mimo zóny aktivni'ch krasovÝch

vod.

SKALNÍ OSTROŽNA MEZI

OCHOZSKOU JESKYNÍ
A KAMENNÝM ŽLÍBKEM

Výrazná erozni' terasa, která
je situována v nadm. výšce cca

350 m je sledovatelná velmi zře-

telně již od hádeckého rybníka.

Jde patrně o zbytek úrovné velmi
starého širokého údoli' první za-
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mým ukončením v při'mém směru a jejich vyústěni' spadá na

Levá údolní stráň (Mokerská). Původně zcela opomi'jené

terasu v severni'm svahu Kamenného žlíbku. Tam je možno

území bylo pokusně explorováno v r.1952, kdy na popud na-

sledovat dva morfologicky velmi vÝrazné zářezy. Patrně po-

Ší skupiny byla v jednom ze skupinky závrtů (dnes nazvaný

někud jiné postavení má jeskyně Jezevči' (Ř -10). Orientačni'

MechovÝ závrt) vyhloubena skauty (měli chatu při'mo u Hos-

korelací plánu jeskyně s povrchovou situaci', doplněnou vir-

těnického propadáni') sonda. Ta narazila na bloky vápence

gulovými indikacemi vznikl zaji'mavý nástin pokračování té-

(hloubka 1,2 m) a další práce byly zastaveny. V současné do-

to jeskyně. Za dnes známým ukončeni'm pokračuje jeskyně

bě je Mechový závn speleologickým pracovištěm s vysokou

ve směru 28° (na Kamenný žli'bek) dalších 15 m. V této

vzdálenosti se dutina jeskyně rozšiřuje do prostory rozm.

pravděpodobnosti rozsáhlÝch objevů volných prostor.
Asi 50 m západně je ve svahu protáhlá nenápadná

6 x 15 m s podélnou osou |ezevči' jeskyně. Reakce virgule

deprese, která na virguli reaguje podobně jako Mechový

odpovídá dutině bezvodé. Tato dutina směrem k J vyznívá

závít, vertikály s vodou.

do vÝrazné pukliny. Ve vzdálenosti 10 m od naměřené duti-

ny, oddělena skalní přepážkou, je paralelní dutina o rozmě-

JESKYNĚ PEKÁRNA, KŮLNIČKA A NAD KŮLNIČKOU

rech 17,5 x 8,5. Její delši' osa je opět oreintována zhruba ve

Tato skupina tvoří pravděpodobně opět genetický sva-

směru S -|. Tato prostora však, dle virgulové reakce, odpo-

zek. Pokud by byla speleologicky rozřešena jeskyně Pekár-

vídá spíše dutině vertikální s vodní hlaďnou. Hloubku hladi-

na (správně založený záměr prolongace při jižní stěně), je

ny si netroufám určit. Dutina opět vykliňuje do pukliny. Dal-

pravděpodobné, že by byla odhalena i otázka jeskyně

ši' prostory směrem ke Kamennému žlíbku nebyly indiková-

Kůlnička a Nad Kůlničkou.

ny, přestože k jeho hraně zbývá několik desítek metrů.
V prodlouženi' indikovanÝch směrů se nacházi' Hynštova

ventarola a hydrogeologický vrt u cesty.

jESKYNĚ NAPROTI VÝTOKU

Tato nenápadná jeskyně patrně geneticky souvisí se
systémem načepovanÝch vývěrů Říčky. Mohla by předsta-

KAMENNÝ ŽLÍBEK V ÚSEKU

vovat zavodněnou větev směřuji'cí k erozní bázi v Mokré,

HosTĚNleKÉHo pRopADÁNÍ

dotovanou bifurkuji'ci'mi vodami přes fluviálni' (málo moc-

A JEH0 LOMENÍ DO ÚDOLÍ ŘÍČKY

nou) výplň údolí. Patrně by průzkum narazil na vodní hladi-

Obrat.me nejdříve pozornost ke svahu s horním vcho-

ny s nutnosti` čerpáni'. Avšak s ohledm na obrovské akumu-

dem do Ochozské jeskyně. Pod jeho úpati'm jsou evidentně

lace v rezervoáru Mokrá (od Kamenného žlíbku na jih) by

zbytky přepadového prahu vyrovnaného dílu s nadrženou

byly tyto práce velmi technicky náročné.

sedimentámí výplní. Samotná geneze a funkce Labyrintu naznačuje

širší souvislosti

a

nikoliv jen

úzkou

vazbu

na

Zároveň se v tomto příspěvku nezmiňuji o problemati-

Ochozskou jeskyni. Že by tak rozsáhlý jeskynní systém pře-

ce Malčiny. Teprve na základě detailnější studie bude mož-

vážně vertikálního charakteru navi'c do Ochozské jeskyně

no celou záležitost posoudit. |de o paleogenezi komplexu

komunikoval pouze přes Německý sifon? Dále jsou tu cha-

jeskyní Malčiny, Švédova stolu, Liščí díry a možná i Neto-

rakteristické převládající směry SSV-JJZ. V celkovém kontex-

pýrky. K tomu je nutno přibrat genezi Ochozského žlíbku
a části Lysé hory.

tu by se jevil průzkum labyrintu jako velmi potřebný.
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NOVÉ OBJEVY NA SLOUPSKÉM POTOCE
Jan Sirotek, ZO ČSS 6-25 Pustý žleb

Objasněni'm průběhu Sloupského
potoka

se

naše

skupina

zabývá již

průzkumu a mapováni' ostatních částí

Zdeňkem Kakáčem sestrojili radioma-

jeskyně.

ják nové generace, který po několika
zkouškách vypadá provozuschopně.

Zvrat přinesly až Vánoce 1996, kdy

pěknou řádku let. Od roku 1986 jsme
kopali v jeskyni č.18 Sloupské Vinto-

dostal Bim (Tomáš Mokrý) od své ženy

13.11.1999

se

tedy

poprvé s

Bi-

ky při závěrové hraně Sloupského

potápěčské brýle, ploutve a šnorchl.

údoli`. Po objevu propasti, kde byly po-

Zároveň jsem já s Tomášem Pavlov-

poměrně těžké potápěčské výstroje

prvé zastiženy větší volné prostory,

ským a Zdeňkem Motyčkou koke`ovali

s sebou táhneme ještě anténu radio-

jsme byli přesvědčeni, že se musi'me

již delši' dobu s myšlenkou potápěni'

majáku a jeden transport.ák s vlastni'm

prokopat do Amatérky a objevit tak
chyběji`cí část sytému vytvořenou vo-

v jeskyni'ch. Od vánoc neuplynul ani

vysi'lačem, j.ídlem, karbidem

měsíc a začali jsme absolvovat první

paktni'm fot.ákem. Celkem bylo potřeba

dami Sloupského potoka. Toto nadše-

potápěčský výcvik. Několik přednášek

na konec Sloupského koridoru, což

ni` ještě umocnily objevy kluků z Laby-

a sestupů na bazéně, 5 ponorů na Vra-

rintu v roce 1989, kdy se po proplavá-

novské přehradě a byli jsme majiteli

představuje přes 5 km dlouhou cestu
komplikovanou 6 jezery, kde se člověk

podařilo objevit dalši'ch

první potápěčské kvalifikace. Následo-

úplně namoči', dopravit 11 transport`á-

1200 m chodeb směrem ke Sloupsko-

valo několik desítek hodin strávených

ků, aby mohli dva potápěči dozadu.

šošůvským jeskyni'm. Pro nás byl teh-

pod

ni

4

sifonů

mem zanořujeme do 1. sifonu. Kromě

a kom-

U 1. sifonu zůstává Tomáš se Zdená-

dy nejzajímavějši' objev tzv. Yintocké

vodou v našich lomech ale
i v Chorvatsku v moři. Za rok jsme mě-

lem jako podpůrné družstvo. Domlou-

odbočky, která směřovala při'mo ke

li další kvalifikaci a po odpotápění dal-

váme se, že vzadu budeme maximálně

Sloupským Vintokům. Jak však přibý-

ších

valo vytěžených sedimentů a postup-

jsme koneč-

ně bylo zavrhováno jedno perspektiv-

ně mom ab-

ní mi'sto za druhým, náš optimismus

solvovat

pomalu ochaboval.
Když nám bylo na konci roku 1992

kurz jeskyn-

poprvé

nl'. Mezi tl'm

umožněno

podi`vat

se

do

hodin

n,'ho potápě-

Sloupského koridoru, těšili jsme se, že

vŠ,'m

se konečně podi'váme, jak vypadá jes-

mnoho

a

kyně, kam se již tolik let snaži'me doko-

mnoho

pe-

pat.. Plni elánu jsme se vrhli na prů-

něz

ná-

zkum této dosud poměrně málo pro-

kup ne zrov-

zkoumané části jeskyně. Jedni'm z na-

na levné vÝ-

šich

bavy.

hlavních

ci'lů

bylo pochopitelně

zpři`stupnění objevů za sifony suchou

padlo

na

Na pod-

cestou. Postupně jsme prolezli všech-

zim

ny chodby v okoli`

jsme

1999
OI)r. 1.: Připra`'a na se5lup (I.olo-Z. Mr)iyčk..)

1.

sifonu,

vylezli

byli

všechny možné komíny do posledni'ho

Bim a já konečně "schopni" potápět se

metru. Za 1. sifon jsme však nepíonikli.

v jeskyni'ch. Absolvujeme několik cvič-

me bez problémů. Ukazuje se, že ani

V roce 1994 jsme učinili posledni' zou-

ných sestupů v Čer\Íi'kových jeskyni'ch,

zvýšenÝ vodni' stav

falý pokus o vypuštěni' 1. sifonu pomo-

na Čtyřici'tce a na Punkvě a Konstant-

v cestě dozadu. Potíže máme s naleze-

ci' 400 m dlouhé hadice za využití prin-

ni`m při'toku v Amatérce. Vodni' poměry

ním cesty ve čtvrtém sifonu, kterÝ neni'

cipu "násosky". 1 když bylo převýšení

ve Sloupské větvi však tento rok nevy-

příliš prostorný a velmi lehko se zakali'

mezi hladinou sifonu a koncem hadice

padají nijak zvlášt' při`znivě -z 1. siíonu

až na nulovou viditelnost. Po dvou po-

téměř 6 m, ftzikálni` zákony selhaly

neustále vytéká Sloupský potok. Přesto

kusech však překonáváme i tuto pře-

a náš pokus byl opět neúspěšnÝ. Vypa-

se však v listopadu odhodláváme k prv-

kážku a pronikáme do vytouženÝch

dalo to, že dozadu se mohou dostat

ni` akci. Hlavni'm cílem i.e zaměřeni` Vin-

prostor. Ve všech sífonech zanechává-

skutečně pouze potápěči. Až do roku

tocké odbočky radiomajákem. Pro tyto

me novou vodící šňůru.

1997 zůstal problém 1. sifonu stranou.

účely

Meziti'm jsme intenzivně pracovalí na

Li.da a Tomáš Ondrouchovi spolu se

naši

vrchní elektrotechnikové

osm hodin. Prvni' tři sifony překonává-

neni' překážkou

Potápěčské přístroje zanecháváme za 4.

sifonem

a

prohlížíme si
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gigantický tunel, kterým pokračuje

vou šňůrou vraci'm pro transport'ák.

lá. Kontrolujeme výstroj a o půl jedné

cesta

Zbytek cesty je již v klidu a tak se po

se noříme do 5. sifoniJ. Plaveme pro-

nazbyt, nebot. za 20 minut je domlu-

sedmi hodinách vynořujeme před netr-

storným tunelem (3 x 3 m), kterÝ se

veno zahájeni' vysi'láni' radiomajákem.

pělivÝm Tomášem a Zdenálem. Všichni

Přicházi'me až k Vintocké odbočce,

máme radost, že vše dobře dopadlo

pozvolna svažuje až do -7 m. Po 35
metrech se vynořujeme v kaverně, ze

kde instalujeme anténu a spouštíme

a bali'me věci.

které

na

vysílač.

Sloup.

Potom

Času

však

se jdeme

neni'

podi'vat

Po 14 hodinové akci vylézáme ven

pokračuje

severovýchodním

směrem skalni' chodba. Ta po několika

z Amatérky a upalujeme do Ostrova

metrech

pokus. Zbytek času potom věnujeme
mapováni' Vintocké odbočky od radi-

k Matce na pivo a na svi'čkovou. Ces-

mým stupněm, který padá k vodní hla-

tou potkáváme povrchové družstvo,

dině. Bim mě na opasku spouští dolů,

omajáku. Zjišt'ujeme, že chodba po-

které nám oznamuje, že maják nenašli.

ale po hladině nelze nikam pokračo-

kračuje dále než bylo popsáno a tak

Problém je objasněn až druhý den

vat. |edná se tedy o dalši', v pořadí již

domapováváme i nové objevy. Zbývá

ráno, kdy zjišt.ujeme, že je upadený

6. sifon. je jasné, že bez žebři'čku jsme

jenom malá chodba vybi'hající na jih.

kontakt u baterie vysi'lače. Musíme te-

tady skončili. Nasvědčuje tomu i po-

Tu zkoumám jenom předběžně do

dy dozadu s majákem znova. Stejně je

měrně krkolomný manévr, kterým mě

vzdálenosti cca 50 m. Cestou zpět

potřeba dokončit průzkum Vintocké

Bim vytahuje ze sifonu zpět do chod-

fotíme. Čas vyhražený pro náš pobyt

odbočky a pokud bude čas mohli by-

by. Zkoumáme ještě malÝ komi'nek ve

vzadu se pomalu naplňuje a tak balí-

chom se podi'vat na ten 5. sifon.

stropě chodby, kterÝ je však ve výšce

k 5. sifonu a usuzujeme, že by stál za

me radiomaják a vracíme se ke 4. sifo-

končí asi třímetrovÝm kol-

Za tři týdny od prvni' akce se nám

5 m uzavřen. Objevený prostor dostá-

opět podaři-

vá název Kompresorovna. Povynořeni'

lo shromáž-

se zde totiž ozýval hluk, který jsme

dit dostateč-

nÝ počet no

optimisticky

identifikovali

jako hluk kompresoru, který je využí-

sičů (poprvé

ván při ražení Štoly v Šošůvských jes-

nám věci ne-

kyních. Záhy však zjišt.ujeme, že tento

sli polští přá-

zvuk

telé)

z5.sifonu.Názevvšakjižzůstal.

a

tak

m ů ž e m e

podniknout
další

Je

sobota

no a my jde-

me zase do
té

vydávají

bubliny

vycházejíci'

Po návratu z 5. sifonu přemíst.uje-

me radiomaják v hlavni' chodbě cca

výpad.100 m jižněji a pokračujeme v mapo-

4.12. 6:30 rá-

Návrai z první akce za 1. siíon ve Sloupském koridciru (Íoto: Z. Motyčka(

nejdříve

blbodíry,

váníchodby k 5. sifonu a úseku mezi

oběma místy vysílání majákem.

Po

osmi a půl hodinách pobytu za sifony

se bezproblémůvraci'me kpodpůrnému družstvu. Vaříme čaj

a polívku

a pak honem zabalit a ven z jeskyně.

nu. Po cestě ještě prohlížíme některé

jak Amatérce často říkáme. Venku je

dalši' odbočky.

ještě tma a hrozná kosa. Takhle brzo

0 půl jedenácté už sedíme u Matky.

musíme chodit kvůli tomu, aby povr-

Vysilání tentokrát bylo úspěšné a obě

Cestou sem měl v tomto sifonu problé-

chové družstvo mohlo lokalizovat ma-

místa byla lokalizována na povrchu.

my s transport.ákem a tak mě ho zane-

ják ještě za světla. 1 tak můžeme zači't

Nezodpovězenou otázkou však zůstá-

chává. Raději ho beru do ruky. To ještě

vysi'lat nejdříve ve 12:00. V osm jsme

vá 6. sifon a dosud nezmapovaná jižní

nevím co si s ním za chvi'li užiju. V ne-

na konci a v deset jdeme do vody. Na

odbočka z Vintocké chodby.

příliš rozměrném koleně sifonu se za

konci tentokrát zůstává Zdenál, Janek

Do 4. sifonu se vydává první Bim.

8. ledna 2000 podnikáme zatím

nulové viditelnosti šprajcuju. Nejde to

a lva. Přes sifony jde tentokrát všechno

ani tam ani zpět. Typická chyba - až

hladce. Ve čtvrtém akorát spravujeme

poslední akci na konec Sloupského koridoru. Po jistých problémech s vÝstro-

60% problémů v jeskynnim potápění

šňůru, kterou jsem minule musel rozře-

jí před 1. sifonem (nefunkčni' světla

je zapříčiněno zamotáním do šňůry.

zat. Následuje příšerná cesta od 4. k 5.

a karbidky) se tentokrát velmi rychle

Snaži'm se zachovat klid a ještě jednou

sifonu. Je to asi 500 m po velmi klou-

dostáváme až nakonec. Vodní stavy

se snažím vymotat. Nejde to. Neni' zby-

zavÝch valounech. Na zádech si každý

tí - transport'ák nechávám transport'á-

neseme přes 40 kg výstroje, kterou

jsou tentokrát extrémně nízké a hladina 5. sifonu je o cca 3 m níže než při

kem a jsem nucen šňuru za sebou uříz.

nám jinak neslo s lidi.

první akci. Po proplaváni' 5. sifonu nás

tak čeká překvapení. Kompresorovna

nout. Po chvíli se mi to daří a konečně

Konečně jsme u 5. sifonu. Ve dva-

se vynořuji vedle Bima, který už je

náct pouštíme radiomaják, který je

není kavema na hladině, ale okno 4 m

tentokrát opatřen kontrolkou, že vysí-

vysoko a vodící šňůra vypadá jako

značně neklidný. Po chvíli se ještě s no-
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lano natažené do komi'nu. Zato 5. si-

ských jeskyních se chystáme na vratké

nikdy nikam nedostali. Našimi věrný-

fon pokračuje "suchou" chodbou k hla-

plošině (snad ještě z dob Absolono-

mi nosiči a pomocníky byli: Marek

dině dalšího

Operativně

vých) na průzkum odtokového sifonu.

Audy,

tedy měni'me plán a potápíme se

Podle zprávy V. Panoše z roku 1963 se

Martin Holubek, Zdeněk Kakáč, Vít

v tomto sifonu. Oproti ostatním sifo-

tu potápěči F. Plškovi podařjlo po pod-

Kaman, Petr Kopecký, Zdeněk Motyč-

nům je tento značně členitý. Maximál-

plavání

ka,

(7.)

sifonu.

skalni'ho

břitu

postoupit

Petr

Franci

Celý,

Janek

Musil jun.,

Gajdošík,

Tomáš

Ond-

ni' hloubka byla za daných vodních sta-

cca 40 m směrem k jihu. V době jeho

rouch, Lída Ondrouchová, Tomáš Pav-

vů 10 m. Sifon je dlouhý 50 m a končí

průzkumů však panovaly výjimečně

lovskÝ,

vodní hladinou v prostoře cca 3 x 5 m,

nízké vodni' stavy a hladina sifonu tak

a naši přátelé z Polska.

lva

Růžičková,

Honza Škrla

ze které není žádné schůdné pokračo-

byla výrazně níž. Hned po zanoření se

vání. Pouze ve stropě je ústí 2 komínů.

snažíme sledovat směr k jihu. Viditel-

Literatura:

Snažíme se naji't nějaké další pokračo-

nost je nulová už od začátku. Skalni'

HORÁK J. (1991): Výzkumy v Černé

váni' při'mo v sifonu, ale di'ky nulové

břit, kterÝ Plšek popisuje jsme museli

a Palmové propasti. Speleofórum '91 :

viditelnosti se nám to nedaří. Zane-

minout. Úzkou puklinovitou chodbou

32-35

cháváme zde tedy šňůru a vraci'me se

padáme až do -15 m. Sifon je značně
členitý a svým charakterem je podob-

MOTYČKA Z. (1994): Průzkum Sloup-

zpět. Orientačně mapujeme 5. sifon
a po krátké přestávce jdeme doměřit

ný 7. sifonu v Amatérce. Puklina se

zmíněnou jižní odbočku. Tentokrát ji

klikati`, ale pořád pokračuje směrem na

prozkoumáváme až do konce a objevujeme poměrně rozměrný Kalcitový

jih.

dóm (délka 20 m, šířka 5 m a výška

ru se puklina zužuje natolik, že je ne-

4 m). Na několika mi'stech je zde uni-

průlezná. Vyvazujeme šňůru a vraci'me

kátní kalcitová výzdoba. V závěru akce

se. V mokrých obleci'ch nám začíná bÝt

údolni. polje a jeho odtokové jeskyně

ještě zkouši'me, zda neuci'ti'me nějaký

docela zima. Voda má 2 °C. já lezu ven

(Moravský kras).

zápach. Ve stejné době totiž Franci ve

z vody a Bim se ještě plave mrknout do

PIŠKULA M. (1990): Objevy ve Sloup-

Vintokách

Vodního dómu, který leži' na spojnici

ské větvi Amatérské jeskyně. Speleofó-

zdroj smradu (abychom nemohli být

Palmové a Čtrné propasti. Po krátkém

rum '90: 15-16

ovlivněni).

rozmrazení

ského koridoru Amatérské jeskyně.
Speleofórum '94: 6-12
MOTYČKA Z. (1995): Druhý rok prů-

připravil

Kromě

nespecifikovaný

smradlavých

Netrpělivě vyhli'ži'me vyvázanou

šňůru z Amatérky. Marně. Na 43. met-

rukou

bali'me

výstroj

neoprenů a acetylénu však neci'tíme

a vydáváme se zpět. Zbývá už jen

nic neobvyklého a tak se po necelých

s těžkých transport.áků v pěti lidech vy-

s hodinách vracíme před 1. sifon.

tahat Palmovou propasti' a potom ještě

Po vynešeni' veškerých měření do

už rychle ven z jeskyně. Po porovnání

fonu ze Šošůvských jeskyni' na dně

orientačního náčrtku sifonu s mapou

Palmové propasti nás dělí již jen něko

jsme identifikovali zatopenou puklinu

lik metrů. K Vintokům zbývá ještě po-

jako pokračování levostranné chodby,

řád cca 30 m chodeb. Naděje na spo-

která je paralelni' s hlavním směrem

jení je zejména v dosud nelezených komínech v Kalcitovém dómu a v závalu

odtoku a

MUSIL F. |UN. (1991 ): Sloupské Vinto-

ky. Speleofórum '91 : 44

Podle situace v odtokovém sifonu

propástka.

Sloupském koridoru lze vyloučit dří-

vějši'

teorie,

že

a

se

7.

sifonu ve

bude

jednat

a uzavřeni` Sloupského koridoru se roz-

o hluboký sifon nebo, že bude zane-

hodujeme další průzkum provádět ze

sen štěrky.

spodních pater Šošůvských jeskyních.

nějši' je varianta, že se jedná o sousta-

Zde se sice potápělo již několikrát

vu zatopených chodeb a puklin s ma-

avšak v odtokovém sifonu v Palmové

ximálni' hloubkou 20 m. Je tedy třeba

propasti pouze jednou a to v roce

podniknout řadu potápěčských pokusů a v členitém terénu naji't správnou

5. února 2000 po předběžné reko-

MUSIL F. JUN. (1989): Sloupské Vinto-

ky. Speleofórum '89: 70

zakreslen.

v Palmové propasti

1959 (PIšek).

PANOŠ V. (1963): Sloupské okrajové

jeji'ž začátek je v mapě

z Vintok je pak perspektivni` lgorova

Vzhledem k zvýšeni` vodni'ch stavů

fórum '95: 11

asi 20 m k turistickému chodni'ku. Pak

map zjišt.ujeme, že od odtokového si-

u měřického bodu č. 49. Směrem

zkumu ve Sloupském koridoru. Spelecr

Mnohem

pravděpodob-

cestu.

Na závěr bych chtěl poděkovat

gnoskaci Palmové propasti a domluvě
s firmou Erebos, která v této době pro-

všem, kteří se na těchto akcích podí-

váděla úpravu turistické trasy v ŠoŠův-

leli a bez jejichž pomoci bychom se

Ama(érská jeskyně (Íoto Z. Motyčka)

ESTJWELA 5/2000

strana 33

ČESX^ SPELBOLOGfcR^ SPOUČNOST ZO 6-2S PUSTÝŽIJD

AMATÉRSKÁTESK"Ě

KONEC SLOUPSKÉHO KORIDORU
MĚŘ]L[:

MomÝ T.. smomlc].

použrrÉ poMÚcN:
GEoloGTaníKol`mAs.pÁSMo.smoNOMÉR
ZN^ČEl`t^ VODÍCI ŠŇÚR^ KOMP^S` ^I^DIN PR0

mEslm

smoTEIcj.

M^P^ Vytc^ZujB ST^V m DNl 8. 1 2000

KOMPRESOROVN^
0

lii==

11

11

1111111 -

-..''
' 5. SmN
(GENERAnoN NKI)

1.RD!9MAdK

#.fž#
BEZPEČ*oMSTNÍCH

sMÉ"c ,.`

vTNTcx3KA oDBočm
/
2.mDi6'MŮÁK
KALCITOVÝ IX5M

::.:.

`

ES"VELA 5/2000

strana 34

HISTORIE A SOUČASTNOST ZO 6-10 HLUBOKÝ ZÁVRT
Když
kem

září

vznikl

při

koutku

počát-

térské jeskyně Plánivskou skupinou. Po zaměření radiomajákem

1954

roku 1973 je reálné zachyceni' již známých prostor Amatérské jes-

Rudém

kyně ve vzdálenosti pouhých 15 metrů od koncového sifonu, což

závodu

se jevilo jako nežádouci'. Proto byla lokalita dána do konzervace

Metra Blansko speleologický

krou-

a aktivita se zcela obrátila k závrtu Chlupatému.

Tento závrt byl otevřen roku 1946 do hloubky asi 20 metrů

žek, byli mezi jeho

Vladimi'rem Ondrouškem. Po obnoveni' šachty roku 1967, a dalši'm

Členy i jeskyňáři se

raženi' do hloubky 36 metrů, zde 10. 7.1976 docházi` k objeveni'

solidni'mi

nostmi. V počáteč-

prolomeného skalnatého dna devi'timetrovou propasti', ústi`ci' do
vyři'ceného dómu. Z této prostory byly prováděny další pokusy

ních letech se prá-

o proniknuti' do volných prostor. Celkem se razilo 5 šachet v růz-

ce kroužku tříštila

ných směrech. Pro`značné technické obti'že s odstraněni'm odlo-

mezi množstvi` lo-

menÝch skalni'ch bloků byly práce v hloubce 62 metrů ukončeny.

zkuše-

kalit v Moravském

Bohužel nedošlo k výměně zadřeveni' v druhé šachtě a tato je

krasu. V této době

v současné době v silně havarijni'm stavu.

nebyla činnost jednotlivých

skupin

plánována a probíhala živelně dle si-

Roku 1979 byl speleologický kroužek ZK ROH Metra Blansko
jedni'm ze zakládaji'ci'ch členů České speleologické společnosti a je
registrován jako ZO 6 -10 Hluboký závrt.
Téhož roku se pozornost skupiny obrátila k řešeni' problému

tuace ve výzkumu.

Malého výtoku. 8. prosince je započato s otvi'ráni'm Vajckornova

Z tohoto důvodu je

závrtu na Ostrovské plošině. Práce zde probi'haly do roku 1990.

možné registrovat aktivitu jeskyňářů Metry prakticky ve všech ob-

Bohužel nebylo dosaženo ani volnějši`ch prostor, ani lit'áku, a tak

lastech Moravského krasu. Postupem času, následkem vzniku dal-

v této lokalitě práce ustávaji' v hloubce 37 metrů. Spodni' polovina

ši'ch skupin, a tím vytvoření nezávazných oblastí výzkumu, dochá-

šachty je zaskružena, zbytek pro zajištění bezpečnosti - prohnilá

zí k reorganizaci a usměrněni' činnosti skupiny. Postupně se zájem

vÝdřeva -zasypán.

zúžil na výzkum neznámého toku Punkvy v oblasti úvaly Na Hed-

Roku 1987 byly skupině předány lokality Správy CHKO Mo-

vábné a přilehlé krasové plošiny s návaznosti' na problematiku Ma-

ravský kras -jeskyně Srnči', Jalového závrt a šachta v závrtu H 18.
Po letni'ch dešti'ch, které zapři'činily propadnuti' sedimentů

lého výtoku.

Prv"'ho významného objevu se členové kroužku dočkali

v jícnu, je 26.11.1988 započato s otvi'ráním závrtu

Maruška

roku 1963 v jeskyni Novoročni' v Pustém žlebu, o čemž svědčí

v úvale Na Hedvábné. Zde došlo 10. 3.1990 k objeveni' volných

objevitelský nápis v jeskyni. Tato lokalita, stejně jako Vilémovické

prostor propast'ovitého charakteru. Prostory jsou bohužel tvořeny
vyři'cenými bloky vápence, mezi kterými byly dalši' postupové prá-

propadáni' a závrt Lampoša, byly po objeveni', prolongaci za pomocí střelmistra, zmapování a fotodokumentaci skupinou opuš-

ce natolik nebezpečné a obti`žné, že se od nich upoušti', a to při do-

těny. 14.8.1971 jsou předány Správě CHKO jako nevyhovuji'cí

saženi' hloubky 31 metrů a délky polygonu 58 metrů. |eskyně je za-

k dalšímu bádáni', a to pro svoji odlehlou polohu a ti'm vznikaji`ci'

ji'mavá z geologického hlediska, protože se nacházi' na rozhrani' lažáneckých a vilémovických vápenců - jde o klasickou ukázku

tři'štěni' zájmů skupiny. V závrtu Lampoša bylo dosaženo propas-

t'ovitých prostor o hloubce 46metrů a délce
asi 100 metrů, u Vilémovického propadáni' šlo

o hloubku asi sO metrů a délku 500 metrů.
Současně s předáni'm jeskyni' byli ze skupiny

vyloučeni pro nekázeň bratři Nejezchlebové
z Vilémovic.

Tato reorganizace umožnila koncentraci
činnosti na stěžejni` lokalitě skupiny - Hlubo-

kém závrtu i nedalekém Chlupatém závrtu.
Propasti v Hlubokém závrtu objevil v roce
1939 profesor Karel Absolon. Skupina obnovila roku 1962 vstupni' šachtu a v následujicích

letech se pokoušela nalézt dalši' pokračováni'

jeskyně. Roku 1968 byla objevena horní patra,
téhož roku byly ukončeny výkopové práce
v zahliněných středni'ch patrech v průkopu

dlouhém 26 metrů. Současně se prováděly intenzivní trhaci' práce v

koncovém

sifonu

v hloubce 105 metrů. Tento postup však zasta-

vují značné technické obtíže a objeveni' Ama-
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tektonického styku vápencových ker na podélné přesmykové
dislokaci.

Za

pomoci

schopnosti' senzibjla je

20.12.1990 započa`o

s kopáni`m sondy na dně Ústředni` propasti v jeskyni Srnči'. Postupným vykli`zeni'm materiálů byly v hloubce 9 metrů zastiženy volné

prostory. Šlo o dvě kaverny na prudkém svahu, které jsou od sebe
odděleny plazivkou. Na dně druhé kaverny byl jasně znatelný odtok skapovÝch vod. Pro nedostatek vzduchu i prostoru se dalši' po-

stup brzy zastavuje. Sonda, kterou byly prostory objeveny, je natolik narušena skapovou vodou ze dna

Ústředni propasti, že je

rozhodnuto o jeji`m zasypání. V jeskyni byl proveden průzkum ko-

mínů - bez dosaženi' znatelných úspěchů. Marné i.e i těženi' sedi-

mentů ze dna propasti Naděje.V jeskyni bylo dosaženo hloubky
80 metrů a délky 252 metrů.
Současným pracovištěm našt' ZO je závrt H18, který se na-

cházi' v úvale Na Hedvábné. Výkopové práce

začala proíesionál-

ni' skupina CHKO MoravskÝ Kras v roce 1980 Po zrušeni. této sku-

piny nám byla lokalita předána s hloubkou Šachty 10 metrů. V ro-

ce 1989 došlo k zavaleni' prohloubené Šachty z důvodu Špatného
stavu výdřevy. V dubnu 1997 jsme začali s otvi'rkou nové šachtv.

Práce komplikovaly pouze zbytky výdřevy a kovového žebři'ku. Ve
14-tí metrech isme se dostali na dno bývalé šachty. Od 18-ti metrů

se pracovalo v iikloněné puklině bez nuinostj dřeveni'. V hloubce
21 metrů se otevřel malÝ horizontální průlez do volných prostor

(Mamrdova úžina). Prostora ie meandrovitě zatočená s úzkou propástkou pokračujíci' ve směru hlavnt' pukliny, takže bylo rozhodnu-

to sledovat původni' směr. V hloiibce 31 metrů bylo dosaženo horizontálni' pukliny (Povolávák), která musela být rozši`řena pomoci'

pyropatronků. Po překonáni` horizon`ální pukliny jsme objevíli pro-

past (Větry ošlehaná) o hloubce 10 metrů se sut.ovým dnem.

V současné době práce pokračuji. v těženi` ze dna propasti.
V současné době má maše ZO 14 členů z nichž vě`šina ie
akt'\,n''ch.
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PRŮZKUM MOJETÍNSKÉHO KRASU
Ludvík Hartl

minulosti,

Vrati'kovský kras rozhodnutí k povoleni'

nám radou na místě samotném pomá-

ale i nedávno procházeli poměrně veli-

bádací činnosti na několik roků. Vrati'-

hají. Vážím si studentů Pepy Komárka

ké krasové území východně od Malé

kovští jeskyňáři

zorganizovali

z Lipové i Dalibora Hájka ze Šebetova,

Hané ne snad s cílem, aby objevovali

v říjnu 1999 a březnu 2000 bádací ex-

ředitele Gymnázia Boskovice Dr. D. Sko

nějaké podzemni' prostory, ale aby ob-

kurze, kterého se zúčastňují i jeskyňáři

řepy a jeho syna Hynka a ostatních,

divovali krásu exokrasu (povrchovÝch

ze ZO ČSS Teti'n z Českého krasu, ve-

kteři' nám pomáhaji' a .i nadále s jejich

vápencových útvarů) územi', které na-

dené našim kamarádem Pavlem Schi-

praci' poči'táme. Pochopení k naší báda-

zýváme MojetínskÝm krasem. Při vydá-

chem (Uzlem). Kromě Pavla chci vyso-

ci' práci má i můj kamarád a příznivec

ní knížky Kras o krasovém území na

ce ocenit přístup Dr. Romana Živora z

|osef Janků z Knínic a mi'stostarosta

boskovicku jsem se o tomto území jen
okrajově zmínil, přesto se projevil zvý-

geolog. ústavu Akademie věd ČR z Prahy, který tuto záležitost převzal jako ga-

šený zájem o toto málo prozkoumané

rant po odborné stránce. Je třeba po-

ňáře -Františka |akubce, Martina Vítka

území i z řad ostatních jeskyňářů a to

děkovat i Tondovi Štreitovi, Cimbálovi

a |endy Bartoňka. Všichni tito jmenova-

nejen ze sousedního Moravského kra-

i ostatním jeskyňářům z Teti'na. Di'k za

ni', ale i nejmenovaní se i v dalši'm vý-

su. Proto v roce 1999 jsme zažádali

spolupráci si zaslouži' Dr. |iři' Otava

zkumu jistě vynasnaži`, aby toto krásné

a v říjnu 1999 di'ky pochopení a pomo

z Geolog. ústavu Brno, Dr. lvan Balák

dosud málo známé krasové územi` po-

ci CHKO Mor. Kras, majitele lesni.ch

z

znali

pozemků Lesy ČR a Obecního úřadu

a Dr. Václav Ryšavý z Okresního úřadu

a možná se i dočkáme toho proč tolik

v Knínicích v jejimž katastru územi' se

Blansko

lidi' zdarma jen z lásky k jeskyním toto

nachází Okresní úřad -odbor životního

rádi, že i jeskyňáři jako Dr. Stanislav

dělá - totiž pro možný objev dosud ne-

Mayer,

objevených podzemni'ch prostor.

Vratíkovšti' jeskyňáři

prostředí v

v

Blansku vydal

ZO

ČSS

CHKO

MK,

za

Pavel

proto

lng.

vyři'zeni`

Kolaři.k,

Fr.

Mlateček

povolení.

Pavel

jsme

Zaji'ček

obce |edlička. Samozřejmě nelze opomenout na domáci' - vratíkovské jesky-

co

nejvi.ce,

řádně

zmapovali

•..-`
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POPIS PRŮNIKU DO JESKYNÍ V HRANICÍCH

OD BOGUSZE Z. STECZYŇSKÉHO -1870
Wojciech W. Wišniewski (překlad Pavel Bosák)

Nedávno jsem narazil na velmi zajímavou a vědě dosud

kreslil. Vděči'me mu za mnoho kreseb jeskyni', mj. prvni'ch

neznámou zprávu z návštěvy v jedné z moravských jeskyni'.

kreseb zevnitř jeskyni' v Tatrách (z 1851 ). Lze konstatovat, že

Ve sbírce rukopisů v soukromých rukou se nalézala zpráva

byl více než seznámen s jeskyněmi, a to s jeskyněmi nej-

z druhé poloviny let 60tých 19. století ( jak vysvítá z textu

různější velikosti, což činí i.eho zprávy velmi věrohodnými.

stalo se to po roce 1864, ale před rokem 1870).

Autorem těchto rukopisů je Bogusz Zygmunt Steczyňs-

Je možné ještě vzpomenout, že se mu později nevedlo
nejlépe, že ji'm vydávaná di`la byla drahá a nenacházela kup-

ki (1814 -1890), liteíát, kresli7 a cestovatel, postava dnes již

ce s ohledem na bohatstvi' ilustrací, přestože mu Šlo

zapomenutá, přes to však velmi zaji'mavá a zasloužilá pro-

o "propagacj pěkných krajů.. Z tohoto důvodu později trpěl

pagací vlastivědy (krásy při'rody a památek). V současnosti

nouzí a dne 8. Srpna 1890 zemřel zapomenut v útulku

jsou známy jen dvě jeho dila. Jedno bylo vydáno roku
`860.. npieniny a Tatry. a\ ta druhá jsou Tatry ve čtyřiadva-

v Krakově.

ceí/. obíazec^". Obě knihy jsou bohatě ilustrovány (v každé

nebyla vytištěna, ale navi'c byla rozptýlena. Výsledky jeho

z nich je 80 celostránkových litografií) a proto jsou vyhledávány bibliofily.

Steczyňski měl povahu cestovatele a jak tvrdi'val "/.akm+

Ie se nebe vyčasilo a zlepšilo

volala počasí a země oschla,

již jsem nemohl, zachvátila mne netrpělivost mne do další

Tyto okolnosti způsobily, že řada prací Steczyňského

práce (vytištěné i zachované v rukopisech) dosahují 25ti ti.
tulů zaznamenaných v bibliografii polské literatury. V úvodu

článku uvedená sbi'rka jeho rukopisů, do které jsem se na-

konec dostal, obsahuje téměř dvakrát tolik děl tohoto zapo
mínaného cestovatele.

cesíy". V letech 1830 a 1840 podnikl několikaletou pěší vý-

Pro nás je zajímavý jeden z těchto titulů, rukopisný sva-

pravu, mj. celou oblastí Malopolska (od Podoli') a Slezska

zek z roku 1870, s téměř barokním titulem: "Sve'ra'znosí/. //'-

(až do Sudet). Hlavni' ci'lem této cesty - měl totiž ideu pro-

bezné přírody[l ], stavitelského umění, divů zrodu, zvlášt-

pagace "pěkné krajinyH - byl sběr materiálů pro plánované
velké vlastivědné vydání v 50ti dílech, ve kterém chtěl po-

nosti chrabrosti a odvahy, neštěstí a příhod skutečných, pře-

psat tyto oblasti. Nicméně většina shromážděných materiáIů, pořízených popisů, napsaných textů i v průběhu těchto

vratných názorů, podivností, církevních chyb, jako hlouposti a zhovadilosti národů, atd., atd. s přídavkem Buly Kle`
menta XIV. Papeže rušící zákon Jezuitů a dalších zajímavos-

cest zhotovených kreseb .podle přírody" byla zničena při

ú otvírajícím lidem oči - rozum a srdce veřejně vydal Bogusz

nepokojích roku 1846, kdy on sám téměř přišel o život.

Zygmunf Sfeczyriskí.". Svazek je čistopis, v uspořádání od-

Rok před touto tragédii', tedy roku 1845, uskutečnil -jak
napsal -''procházkun, asi určitě velkou pěší cestu celou střed-

povídaji'ci'm tehdejší době. Má formát 25 x 21,5 cm a obsahuje 184 stran textu, jakož i několik desi'tek dodatečných

ní Evropou - přešel dnešním Polskem, Slovenskem, Maďar-

kreseb (většinou to jsou kresby vyjmuté z různých tiskovin,

skem, Rumunskem, Chorvatskem, Slovinskem až do ltálie

jen

(Terstu a Benátek). Téměř všude navštěvoval jeskyně, což

autorem).

později i popsal. V průběhu tohoto putování rovněž shromažďoval materiály tÝkaji'cí se poznaných krajin, pořizoval

nazvaná : " Podzemní jezero na Moravě", představená níže.

poznámky a vytvářel kresby. Na těchto podkladech je po-

Steczyňského popis návštěvy nám dosud neznámé jeskyně

stavena obšírná několik set stran dlouhá zpráva, jeji'ž první

verze, podobně jako výše připomi'nané materiály, byly zni-

čeny v roce 1846. Pozdější verze této zprávy se zachovala
•iako.. "Vzpomínky na malebně -historické procházky po Tatrách, Spiši, Oravě, Uhrech, Sedmihradsku, Slavonii, Multa.

nech, Banátě, Chorvatech a Krajině uskutečněné roku
7845". Stále ještě nepublikovaný popis této zajímavé cesty

je nicméně i v současnosti zajímavÝ též z jeskyňářského pohledu a to s ohledem na zde obsažené popisy jeskyni'. Je

nutno podtrhnout, že tento spis nebyl dosud speleology
využit.

Rovněž během pozdějši'ch cest se 8. Z. Steczyňski zaji'-

mal o jeskyně. On je nejen navštěvoval, ale i popisoval a též

některé jsou

kresbami

vytvořenými

samotným

Na stranách 23 a 27 tohoto svazku se nalézá kapitola

je ilustrován kresbou s z dosud neidentifikovaného tisku

(časopisu ?) v německém jazyce (což ale nevylučuje možnost, že autorem je sám 8. Z. Steczyňski).

PODZEMNÍ |EZERO NA MOR^VĚ
Vše zůstalo tak, jak jsme se domluvili. Ráno, co možná

nejdříve, půjdeme navštívit onen svět podzemní. -S největší

radostí, protože úmyslně jsem proto přijel do Bílého Kostela (Máhrisch Weiskirchen) . -Nyní si čtenáři ještě představ...

zde na zemi pod hvězdnatÝm nebem, příjemnÝ čas, Iistí
stromů zelené a kvítka vonící. Dobrou noc přeji. - Dob-

rou,dobrou. -Druhého dne, sotva jsem se obléknul, již před
hospodou mého přítele zastavil vozík s párem koní, vedle
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Fascimile titulni strany di'la popisuji'cího výle` do Čemoti'nských ieskyni'

(Copy of ihe title oí manuscrip` describins the tripto Černoii'nské Caves)

kterého stál jeden pán, který se chtěl také účastniti našeho

výletu Vlastně to byl lékař mého přítele, a po vzájemném
uvítání jsem vsedl na vozík a všichni tři jsme vesele zahájili

cestu. Říčka Bečva tam úchvatně měnila svou tvář, vyvýše-

ninynakloněnýchstěnnásprovázelyzákrutyvrůznémsměru zahýbajícími, nad nim.iž zase skály karpatské vys{řelc)valy

k nebi, ukazovaly nám malebnosti v každém zákrutu cesty,
pokaždé jiné a pěknější výhledy. Na některých místech roz-

padlé kamenité stěny oddělují údolí od hor, a Čerstvé odl®`
my kamenné zdáli viditelné nasvědčují, že příroda (natura)
se toho vůbec neúčastnila, jenom vlastní lidský průmysl sem

před několika lety a pustil se do práce -ničení poněvadž kamene a vápna pro budování potřeboval, a neobávajíc se ná-

boženskcrbáchorečné ( legendy) |o ďábelské kazatelrié::yyIamováním kamene a mnoho (2/3) umenšil olbřímí skály

a změnil tu zÉakletou skálu_na nevyčerpatelný kamenolom.
Vlastně ten kamenolom byl cílem našeho vÝletu.
Vysedli jsme z vozíku, vzali jsme si pochodně , šňůry, kůly,

sekery a jiné nám potřebné věci. Při postupu kolem kamen-

né stěny po ostrohranném písčitém štěrku objevil se nám
výlom na čtyři sáhy[kolem s mJ šířky, místo, kde se těžil ká-

men. V průběhu této práce se roku 1864 ve stěně ukázala
díra do temné sluje vedoucí. Tímto způsobem jsme odkryli
množství jeskyní, v jejichž hloubi by lidská noha nikdy ne-

stanula, kdyby bezbožnost vůči " d.ábelské skále" byla v nás
silnější než prostá chtivost vyhledáyání výhodnějšíhc) místa

pro lámání kamene.
A zde je brána do podzemí! Řekl můj přítel a ukázal díru ne ve-ÍŠ/' Čoíř Číverečn/'ch sfop [kolem 0,35 m2 | . -Do P/u-

ta!MÍpánové,tojsouvelminevelkéveřeje.Jsemzvědavjak
tam sestoupíme. - Hned ti ukáži, odvětil můj přítel; a vzav

s sebou šňůru, po.choclně a kůly, vstoupil do otvoru a spustil se dolů hledajíce nohami opory na na trčících v hloubi ka-

menech. Takto zjednodušiv sobě sestup dolů - během několika minut zmizel v temnotách. Slyšeli jsme ještě několik

chvilek cvakání jeho bot po stěnách, a nakonec nám oznámil vÝkřikem:

" Ha! Hu!" že stanul na zemi. -Nyní byla řada na mně.
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Lékař mne jenom napomenu a dodal mi odvahy mluvíc: Běž

učení mytologie, byl převozníkem duší po řekách pekel-

pane šťastně bez obavy, upadnout nemůžeš, poněvadž ten

ných: Acheronu, Styxu a Flagenontě; s tou vyjímkou, že můj

průlez je úzký; ani pane nemysli na žádné rozsedliny, abys
do nich nespadnul,. kameny j5ou 5poiené a pevně 5e drží;

Charón nebral žádného poplatku.

a desky deštěm omyté a srostlé díry překonávají, že nejed-

cítil by v sobě zděšení, a vlastní myslí by byl tisknut! Zde ne-

né bouře povětrné se vítězně stavěly na odpor,. dole zříš svi'-

existuje žádná jistota života, poněvadž věčná temnota by

Kdyby se člověk sám osamělÝ ocitl v těch jeskyních, pc+

tící pochodeň. - Spustil jsem se tedy šťastně dolů; i uzřel

nikomu nedovolila přežít. Jenom mysl samotného člověka

jsem svého přítele, jenž s pochodní v ruce mne radostně při-

sem příchzího by představila jeho očím jakési přízraky, ia-

vítal. V propasti té isme uslyšeli jakÝsi šelest,. byl to lékař,

kési podoby, které by pro něj představovaly strašidlo veskrz

janž právě v té chvíli se před námi objevil. Stanuli jsme na

pronikající. Ale ve společnosti více lidí - jeskyně tyse jeví
zcela odlišně. Opakujeme, že žádné rostlinné vlákno, Žád-

úzké skalní římse. Světlo planoucí pochdně se odráželo od
povrchu vody a lomilo se v širokÝch zákrutech skalnatého
sklepení. Můj přítel nerozmýšlel se dlouho, přitáhnul ke bře-

nÝ mech tu neroste, poze místy plíseň je možné spatřit; ne

hu malý, mělký člun, a vsedli jsme do něj a po vetknutí po-

dob byly uzavřené a nikomu nepřístupné.

chodně v předku toho člunu jsme vypluli dále. Byli jsme

více, pro[ože ty díry od času stvoření světa až do našich
Když jsme si prohlédli cíl našeho vÝletu a nasytili se údi-

teprve v předsíni dalších jeskyní. Malá vstupní díra asi

vem v prvním dojmu, začali jsme jeskyni proměřovati a doká-

16 stop |4,75 m| vysoká byla v samém pros[ředku zalita vo-

za/i./.sme, že by/a 96 sÍop |28,5 m| d/ouha' a j5 sÍop [10,4 m]

dou tak čistou, že bylo možno vidět její dno hluboké 5 stop

vysoká. Nakonec jsme ještě jednou jeskyni obepluli dokola,

|1,5 m|. - Plesnivé stěny vypínají se z vody a jeskyni na dvě
části rozdělují; část jedna je lidem nepřístupná, protože jes-

a hotovili se k návratu, ale byli jsme tak obezřetni', že při

k)ině je tak úzká, že strop dosedá právě na vodu; druhá se

zanechali jsme zde pochodeň. Takto jsme se bez problémů

opět po levé straně vypíná z vody k jihovÝchodu majíc do

dostali na povrch země; - kde, po téměř dvě hodiny trvajícím

půlkruhu zaoblenÝ strop. Ve stejné výšce 16 stop|4,75 m|,

pobytu pod zemí, jsme uzřeli slunce, nemohli jsme se nasytiti nádherného pohledu na den, jedouce zpět do Bílého Kos-

jako je vstupní jeskyně, objevuje se otvor sedm sáhů |12,5
m | dlouhÝ, chodbě podobný, kterÝ při osvěilení vypadal IÍbezně, úchvatně. Ke konci té chodby se objevil větší prů-

vchodu do jeskyně, aby se nám temný otvor neztratil,

tela,.

všechno nám připadalo čistší a příjemnějši' než dři've.

Můj přítel jako vědec pozorující zemi a její stavbu (geologii),

chod 2 až j sa`hy [3,5 -5,4 m] vy5oký a ďva [3,5 m] s-/`roký,

rozprávěl o různých jeskyních a jejich vlastnostech; ale pod-

ve kterém iakoby nebežpečně visící kameny na člověka pů-

Ie mne není po[řeba byt v tomto odvětví vědcem, aby se

sobily nesmírností své váhy. Po několika minutách připluli

(č]ověl<| nenechal uchvá[it pohledy přírody, jaké jsme obdivovali v podzemí moravského Bílého Kostela

jsme do prostranné jeskyně, ve které pochodně naše osvětIily nám ohromnou dutinu.

Mimovolně jsem vykřiknul v údivu vida před sebou ten

neobyčejnÝ obraz, který:

Poznámky
Poznámky 8. Z. Steczyňského jsou uvedeny normálními zá-

Byť na pozornos[ útočí zachmuřenÝm tichem,

vorkami ( ):

V prázdném hrobě -oddychuje svÝm klidnÝm

(*) Tatry 8. Z. Steczyňski. Kraków 1860

dechem;

Poznámky W. Wišniewského jsou uvedeny v hranatých zá-

Spíše pocitem můžeš rozumět této mluvě,

vorkách [ |:

A mlčením proniknou[ mlčení v hrobě.l (*)

Í1 ] Podle soupisu vyhotovenho ještě samým 8. Z. Steczyňs-

kÝm, jiná verze stejného rukopisu obsahuje v názvu ještě

Když uprostřed této jeskyně zastavili jsme naši lod'ku,

bylo takové ticho, že pouze kapání vody z vesla narušilo to

slavnostní ticho,. ale nebylo to ono ticho, které osvěžuje člo-

slova " jeskyní a kouzel podzemních".

Poznámky, respektive doplňky překladatele jsou uvedeny
těmito závorkami: ( }.

věka patřícího na milovaný povrch země slunečními loučemi osvětlenÝ, bylo to pouze ticho hrobové, vzbuzující jakÝ-

Poznámka překladtele:

si odpor mezi obrazy věčně ponurÝmi a mr[vými.
Současně však patříc okem malíře -básníka |au\or kres-

l.il a psal básně| na ty kolmé skály tvořící iakoby zázračná
stavení z různotvarých výlomů a desek, na kterých spočíva-

S velkým zájmem jsem (dlužno konstatovat, že před

drahnou dobou) obdržel materiály od

Wojciecha W. Wi-

Šniewského. Text jsem okamžitě přečetl, n'iceméně moje

zaneprázdněni'
jí jejich klenby, toužil s náboženským pocitem jim složit
hold náležité poc[y. Vlevo ležely jedna

na druhé skály zřícené ze stropu svoji vahou, zřícením

svÝm [vořící podobenství polo-ostrova, po kterém je možné

mi nedovolilo text přeložit již dři've. Toto jsem učinil až

nedávno během jedné neděle.
Nejprve bylo však nutno zjistit o jaké "nám dosud ne-

známé" jeskyně Šlo. Od počátku však bylo jisto, že popiso-

přejít. Můj přítel se svoji dlouhou bradkou, stojíc v loďce
opřenÝ o veslo, mi připadal jako žijící Charón, který podle

vány jsou jeskyně u Hranic na Moravě (Máhrisch Weiskir-
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chen). Konzultacemi se znalci (Vladimi'r Panoš, Barbora

který který přesídlil později do Olomouce(!); niceméně ten-

Šimečková ) jsem si potvídil odhad, že popisovány jsou jes-

to se ještě roku 1868 intenzivně věnuje vÝzkumům Krasu

kyně Černotínské. Známe tedy datum jejich objevu (1864) .

Moravského (Kettner 1967). MUDr. Et RNDi.. Mauric Remeš

Niceméně zajímavou skutečností je postava lékaře hrající

to býti nemohl, narodil se roku 1867.

zásadní roli v celém příběhu. Jde o lékaře, avšak znalce stav-

mstorický text popisu navštěvy jeskyně jsem se snažil

by země (geologie) a jeskyňovědy a zcela zřetelně zkuše-

nachat v podobě originální úpravy textu, mnohdy na naše

ného jeskyňáře. Zaji'mavý rébus pro historiky speleologie!

poměry s nesmyslně položenou interpunkcí (čárky, pomlč-

Mohl to být dokonce MUDr. jidřich Wankel (1821-1897),

ky, středníky).

Literatura:

a,OJ,dj„OdCi
•-i;íuk_: 6ůyLričíiba^Fb

KEITNER R (1967): Počátky geologických věd na Moravě

;zžéž_,,

•:-:---:_-.-`.:-:---:-T:.::::-:.--:-::-i:.`..`:;.-:--::-.=::`.-::`.:::.-.--.

a ve Slezsku. -Acta univ. Palackianae Olomucensis,Fac. Rer.

Naturalium, 26: 9 -60. Praha.

Summan/
Bogusz Z. StezcyÁski (1814 -1890) was Polish writer,

painter and traveller. Some inbetween 1864 and 1870 he visited caves near the city of Máhrisch Weiskirchen (Hranice

na Moravě). lhe description of this trip was includet in his

~ USú rj,i^07„ Uď.f±

manuscript from 1870. Caves known up to the present as

J3.ť. zy'-,4-kí .
J-riL/,á .' j-*o-

the Černoti'nské Caves, were discovered in 1864 by quary
exploitation of limestones. lliey are filled with a cave lake.

"L=žš;ú,_,Ž,šr=;#!

##_,f±J;4í';ž:říl

- LouL ťJ-

:.::-::.:.....:::...;:.:::::.:-..:ř:t.-`;:,`:.`;.i:..`.:::ť::,..`.:;::.::.:;

The drawing enclosed to the text comes from unknown
source, it cannot be completely excluded that it is the original drawing of the author, but originally published in some

German written print. lhe hianuscript was discovered by
Wojciech W. Wšniewski in one of private archives in Poland.

7 8 7 C,.
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MALÉ OHLÉDNUTí PŘED VALNOU HROMADOU
David Havlíček

Je to už poměrně dlouho, co jsem

drobně sledovat od jejího vzniku až do

ce Společnosti něco dokázali a pak

psal do Spelea úvodníky jako předseda
společnosti adresované "Mým náro-

současnosti. Mariánskolázeňský sjezd

určitě taky proto, že jste očekávali tu

byl nikoliv politickým přelomem (ko-

vÝše zmíněnou změnu kurzu a orienta-

dům". 1 když už nejsem skoro 7 let ti'm

nečně speleologie je tak apolitícká, že

ce i dostatek chuti něco změnit. To do

předsedou a někdy se o mně říká, že

se mnou snad budete souhlasit), ale

jaké míry jsme tehdy splnili Vaše před-

jsem se už docela "svalil", mám jesky-

především přelomem generačním. Se

stavy si neodvažuji hodnotit. Mohu-li

ňařinu a jeskyňáře pořád stejně rád,

vší Úctou k jejím zakladatelům, po dva-

mluvit sám za sebe, považuji za největ-

protože toto svérázné odvětvi' lidské

nácti letech nastal čas, stimulovaný na-

ši' úspěch našeho působeni' holou sku-

činnosti bezesporu nei.více ovlivnilo

vi'c změnou vnějších podmi'nek, změ-

tečnost, že se Společnost nerozpadla,

můj dosavadní život. Nelze jednoduše

nit poněkud kurz, orientaci i "kádro-

členská základna i vlastní činnost se

vypočítat, co pro mne všechno tenhle

vou" základnu Společnosti. Je prostě

víceméně stabilizovaly. Stačilo se teh-

podjvnÝ koni'ček znamenal. Vím ale, že

přirozené, že lidé kteří řídí organizaci

dy rozhlédnout po obdobných organi-

toho bylo vJ'c, než jsem si připouštěl.

12 let po jejím založeni' už nemají pat-

zacích a museli jsme zkonstatovat, že

Za to, že je můj život takový, jaký je, řjčný cit pro skutečné potřeby členské

je to jev spi'še výjimečný. Jenomže na

vděčím do velké míry právě jeskyňaři-

základny, nemaji' většinou to, čemu

tomto prostém faktu už dnes stavět

ně. A nestěžuji si ani v nejmenši'm. Ta

dnes poněkud nečesky říkáme sebere-

nelze. Dnes, necelých deset let po po-

jeskyňařina pro mne však byla bezvý-

flexe a hlavně nemaji' chut. něco sami

sledni' generačni' změně ve Společnosti

hradně spjata s Českou speleologickou

měnit. To není z mé strany jejich kritika.

stojíme totiž před dalši'. Změnilo se

společností, pro kterou jsem, doufám, Je to jen konstatováni' přirozeného bě-

i prostředí, ve kterém žijeme. Prosi'm

i ledacos pozitivního vykonal.

Vás, abyste si to uvědomili a zamysleli

Většina z Vás je nejspíš ve věku,

se vážně nad budoucností naší České

kdy ještě k podobnému poznáni', které

speleologické společnosti.

Neočekávejte, že z nás ještě něco

jsem nastínil v prvním odstavci, na základě vlastní zkušenosti nedospěla. Ti,

převratného nvypadnen. Nepřikádejte
zbytečnou
důležitost
personálni'm

kteří však čtou tenhle úvodni'k k němu

změnám typu Hromas - Piškula (nebo

jednou iJrčitě dospějí.
V roce 2000 se uskuteční Valné

jakékoliv jiné výměně mezi starou garniturou). Neočekávejte, že se generač-

shromážděni' České speleologické společnosti. Bude to 10 let po si.ezdu v Ma-

ní problém vyřeši' bez Vaší iniciativy.

riánských lázni`ch, na kterém jsem byl

hu věcí. Dovolte mi, abych jim však na

Rozhlédněte se kolem sebe po lidech,

zvolen předsedou. Dovolte

mi nyni'

tomto místě vyjádřil hlubokou úctu za

kteři'

malé ohlédnuti` směrované právě k to-

to, co každý z nich pro Společnost vy-

letech něco dokázali a o kterých před-

muto sjezdu. Jistě, všechny změny, kte-

konal. Od jeji'ho vzniku do současnosti

ré se tehdy v ČSS udály byly spojovány

nebylo

spojeno

pokládáte, že ještě něco dokážou. Ve
vědeckém, sportovním i organizačním

především

totiž

"bafuňaření"

ve

Společnosti

v

posledních

s žádnými hmotnými výhodami. Rád

slova smyslu. Zeptejte se jich, zdali

systému. S odstupem času však musím

bych, aby i Vaše generace věděla, že

zkonstatovat, že změna politického

lidé jako Vladimír Panoš, Ferry Skřivá-

jsou ochotni obětovat určitou část své
tvůrčí iniciativy ve prospěch České spe-

systému nebyla v pravém slova smyslu

nek, Jarda Hromas nebo Standa Mayer

leologické společnosti. Pokud ano, má-

při'činou těchto změn. Změna politického ovzduší pouze umožnila, aby

a

me naději, že naše Společnost neztratí

a jejich životy a ČSS se vzájemně ovliv-

mi'sto, které jí právem náleži', doma anj

uvedené změny proběhly způsobem,

ňovaly.

v zahraničí.

se

změnou

politického

řada

dalši'ch

byli

velci'

jeskyňáři

kterým proběhly. Ta při'čina tkvěla v při-

V roce 1990 z vedení společnosti

Prosím Vás, abyste pečlivě vybrali

rozeném vývoji organizace, jakou je

odešli. Patřil jsem tehdy společně s Mi-

z Vašich základních organizaci' delegáty při'štího valného shromážděni'. Přál

Česká speleologická společnost. Tehdy

chalem

jí bylo necelých 12 let. Měl jsem jedi-

Otou Šimi'čkem a dalšími k jejich ná-

bych Vám, České speleologické spo-

nečnou možnost jako náhradni'k, člen,

stupcům. Zvolili jste si nás zřejmě pro-

lečnosti i sobě, aby Vámi vybraní dele-

předseda, mi'stopředseda a opět člen

to, že jste jednak věděli, že už jsme

předsednictva život Společnosti po-

v průběhu prvních dvanácti let existen-

gáti odjelj na valné shromáždění s jasnou představou o budoucnosti ČSS.

Piškulou,

Pavlem

Bosákem,
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RADIOMAJÁK
Tomáš Ondrouch, Ludmila Ondrouchová, Zdeněk Kakáč

V přípravách na potápěčské akce na konci Sloup-

VysiLAČ

ského koridoru Nové Amatérské jeskyně jsme narazili i na otázku mapování, resp. lokalizace chodeb za

čtyřmi sifony. Jako rozumné a dostatečně přesné řešení se nám jevil radiomaják. Z důvodu obtížné ko-

ordinace potápěčských akcí s volným časem současných majitelů radiomajáku, bylo rozhodnuto vyrobit
si toto zařízení vlastní. Úkolu jsme se ochotně ujali

s přesvědčením, že moderní součástková základna
nám umožní požadované zařízení zkonstruovat

Kmitočet vysi'lače byl vybrán s ohledem na násobky vyšši'ch harmonických všudypřítomné frekven-

ce 50 Hz, a to 986 Hz.

Pro lepší detekci vysíláni' při-

jímačem a jeho snadné odlišení od jiných zdrojů signálu je vysi'laný kmitočet modulován kmitočtem asi
2

Hz.

Aby byla zajištěna stabilita vysi'lané frekvence

nezávisle
zi'skána

na

teplotě

dělením

prostředi',

kmitočtu

je

nosná

frekvence

krystalového

oscilátoru.

C.enerátor kmitočtu je napájen z s malých mono-

snadno a rychle. To se ukázalo býti pravdou pouze

článků, což umožňuje 2-3 hodiny vysílání. Anténa vy-

částečně, neboť jsme narazili na trochu nečekaného,

sílače je vzduchová cívka s 15-30 závity, tzv. rámová

zato zdatného protivníka: fyzikální zákony. Přesto se

po několika pokusech podařilo radiomaják realizovat
a úspěšně použít.

anténa. Velikost signálu a tím i dosah radiomajáku, je

úměrná (mimo jiné) geometrickým rozměrům vysílací antény, jsme však omezeni velikostí jeskyní prosto-

ry, v ni'ž hodláme měření provádět. Podle našich zku-

FYZIKÁLNÍ PRINCIP

šenosti'

Radiomaják je tvořen vysílačem umístěným v jeskyni a přijímačem na povrchu, které tvoři' soustavu
dvou ci`vek s induktivní vazbou s velmi nízkým činite-

lem vazby. Z hlediska přesnosti je výhodné použití
co

nejnižší frekvence,

je

jen

velmi

málo

nebot. ši'řeni' takového signálu

ovlivňováno

prostředi'm

(pukliny

lze

s

vysílací

anténou

o

průměru

1

m

bezpečně měř.n do hloubky 30 m, anténu s průměrem 3 m lze využi'vat cca do 100 m.

Protože se u vysi'lače předpokládá transport po
jeskyni, je generátor kmitočtu i s bateriemi ve vodovzdorném provedení a rám vysílací antény i samot-

nou anténu lze složit do transportního vaku. Osvěd-

a pod.). Použiti' nízké frekvence má však za následek

čilo se nám vybavit vysílač kontrolkou funkce, aby se

větší rozměry zařízení a také problémy s rušením od

obsluha vysi'lače mohla ujistit, že zařízeni' pracuje.

průmyslových zdrojů.
PŘ„ÍMAČ

Vzhledem

k

blízkosti

průmyslovÝch frekvenci' (rušeni'),

zvláště

třeba

aby přijímač měl vy-

sokou

bylo

50

je

selektivitu,

dosaženo

vým

Hz,

filtrem

po-

čehož

vícestupňo-

vysokého

řádu.

Prvni'm stupněm filtru je při-

jímaci`

měru

anténa,

ci'vka

o

prů-

60 cm s sO závity, la-

děná do rezonance. Druhý
stupeň

je

zesilovač

rakteristikou

horni'

se zesíleni'm

50,

máhá
50

Hz.

se
4.

potlačit
Třeti'

řádu

má

se

který po-

je

filtr

kapacitami

zesi'lením

velmi

cha-

frc.kvenci

stupeň

spínanými

který

s

propusti

úzké

500,

pro-

pustné pásmo a velkou strmost. Filtr je laděn pomoci'

ESTAvt=LA 5/20oo

krystalem
bilitu

generované

vlastností

frekvence,

filtru.

Zesi'leni'
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která

zajišt.uje

celého

přijímače

staj.e

lze omezit vhodnou orientací antény přjji'mače, zato
nedaleké

plynové

cca 25000. Zi'skaný signál je přes jednoduchý konco-

jem

vý zesilovač přiveden do walkmanovÝch sluchátek.

do vzdálenosti

potrubi'

bylo

natolik

silným

zdro-

rušeni', že zcela znemožňovalo jakékoliv měřeni`
10 m.

Provedení přiji'mače je kompaktni`, při'mo na cÍvce
přiji'maci'

antény

je

připevněna

krabička

s

elektroni-

kou, napájenou z 9V baterie.

ZÁVÉR

V rámci

testováni' jsme zaři'zeni' zkoušeli v několi-

ka jeskyni'ch s hloubkou do 30 m, a potom naostro za
M Ě Ř E N 1'

sifony ve Sloupském koridoru Nové Amatérské jesky-

Vysílací anténu je potřeba umi'stit vodorovně, čím

ně. V současném provedeni. se zařízení jeví jako pro-

přesněji, tím lépe. Na povrchu hledáme napřed maxi-

vozuschopné a použitelné tam, kde nelze z různých

mum signálu (přiji'maci' anténa je vodorovně), tím zji-

důvodů využi't standardní mapovaci' techniky.

sti'me

polohu

vysílače

s

přesnosti'

5-10

m.

Přesnou

lokalizaci potom provádi'me hledáni'm minima signálu
(přijímaci'

anténa

je

svisle),

přesnosti určení lepší než

Protože

s

lze

dosáhnout

0,5 m.

vysílaci' výkon je

nastat problémy

přičemž

rušeni'm.

relativně

V případě zájmu o bližší technické podrobnosti,

je možno se obrátit na Tomáše Ondroucha:

tel. 05/45227632
malý,

mohou

Vliv elektrického vedení

e-mail: tomas.ondrouch©brno.aksignal.cz
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JESKYNĚ NEDALEKO POKHARY V NEPÁLU
Roman Ludvík

Při své cestě do Nepálu za trekem

Chodí sem na výlety rodiny s dětmi.

moc klidu jestli sem stejným způsobem

okolo Dhaulagiri jsem při pobývání ve

Vnucuje se mi mladý průvodce. Ještě

jako mě vodí i dalši' turisty. Ven lezeme

městě Pokhara navštívil nedalekou jes-

než jsem vstoupil do jakési zahrady ne-

jinou dírou, jakÝmsi komínem. Průvod-

kyni, která není příliš českÝmi turisty

bo parku, kde jsou udělané plácky na

ce leze první. Sotva se protáhnu. Podá-

navštěvována. Skutečnost, že v zemi

posezení a pikniky návštěvníků, s dláž-

osmitisícových vrcholů si i jeskyňáři na-

děnou cestičkou ke vstupu do jeskyně,

mě teď klepnul, tak mi sebere všechny

mi hoši u pokladny nabi'dli za 10Rp hlí-

dokumenty, peníze co mám v ledvince

dání kola. Platím a k tomu ještě dvakrát

a kde ho budu hledat? Dobře to ale do-

15Rp vstup nejdříve za první a potom u

jdou své, je velmi zajímavá. Začnu ale
od začátku, tak jak jsem to popsal do

vám mu fot.ák a přemýšlím, že kdyby

Půjčili jsme si horská kola za 50Rp

druhé za druhou jeskyni. Každé kolo

padlo, neklepnul mě. Musí to být asi
docela dobrodružstvi', když dovnitř za-

na celý den. Odděluji se od kluků a je-

má svůj namontovaný zámek už z půj-

táhne nějaké klasické německé, japon-

du se sám podívat do jeskyní na sever

čovny, ale ten zamyká pouze zadni' ko-

ské, americké či jiné turisty. To musí bÝt

od Pokhary. Chci být alespoň jeden

lo. Šmudla (průvodce) se na mě nalepil

den sám, už cítím, jak mi lezou kluci na

a vnucuje mi výklad v angličtině. Z pÍv-

pro ně docela .adventuren, ale jak potom lezou ven, to mi není jasné. Jdeme

nervy, jsme moc dlouho spolu a trochu

ní jeskyně jdeme po cestě k další, mys-

zpět k pokladně u prvni jeskyně a na-

se projevuje ponorka. Zvykám si na le-

lím, že kdybych se zeptal, tak bych cc> stává dohadováni' o ceně za skvělé prů-

vou stranu provozu, vyhýbám se kra-

stu našel sám bez jeho pomoci. Cestou

vodcovství! Šmudla chce 2000Rp!!! Sá-

vám, autům ... mám jen nízko sedlo, výš

mi můj průvodce tvrdi', že do vsi, kolem

hodlouze mu vysvětluji, že je padlej na

vysunout nejde a to jsem si vybral kolo

které jdeme (je vlevo od nás), scházi'

hlavu a čekám, kdy mě šmudlové klep-

s nejdelší sedlovkou! Tak mě trochu bo-

z hor tygr, prý neškodí, ale budí re

nou. Nakonec mu dávám 49Rp za prcr

lí kolena od šlapání. Mockrát se ptám

spekt... nezmí to moc věrohodně. Dru-

jevené služby a rychle jedu na biciklu

na cestu, až konečně jedu po té správ-

há jeskyně je větší, při'stup je bídný ta-

né silničce. Ježdění na kole např.po Pra-

kovou malou propástkou, spi'Š závrtem

pryč. Čekám ránu z nějaké předovky
do zad, ale nestalo se. Šlapu zpátky do

ze je pÍo sebevrahy, tady jsem z toho

do kterého vede pěšinka. Potom se lcL

města, kde už se skoro orientuji. Určitě

měl také strach, ve městě mi fungovaly

ze přes šutry a po šutrech dolů do pří-

nelituji cesty a hledáni' jeskyni'. Byla to

všechny smysly naplno, ale když jsem

rodní di'ry uprostřed lesa. Můj průvod-

zajímavá zkušenost.

se dostal mimo centrum a posléze mi-

ce, aby zapůsobil jako americký profe-

mo město, bylo to moc fajn.

sionál si zapálí cigaretu, kterou

deníku:

Jeskyně jsou asi 1 hod. na sever od

mi

v bídně odvětrané jeskyni huli' pod nos,

centra (kolmo, tedy na kole). Jsou dvě

aby vypadal jako frajer. Jeskyni tvoři' je-

vedle sebe asi 7minut chůze. Jedna se

den velký dóm se spadlým stropem.

jmenuje po nepálském králi Maendaeri
Cave (nepálsky Goíi) a druhá Bad Ca-

Dříve tu asi byla výzdoba, ale od minu-

lého velkého zemětřesení v Nepálu je

ve. Nečekejte bůhvi' co. Kdo bude srov.

vše zničeno. Štve mě, že jsem si nevzal

návat s naším Krasem, bude asi velmi

svou čelovou svítilnu. Průvodce má vel-

zklamán. Vycházejte ale z místních

mi bídnou baterku od které není nic vi-

možností. První je nic moc, malá jes-

dět a já si svítím svíčkou. Ze dna leze-

kyňka jako krátká chodba (několik met-

me nahoru ke stropu a tam jsou krásně

rů) a pozor, elektricky osvětlená. Vstup

vidět hejna netopÝrů. Jsou jich stovky,

do ní je po betonových schodech pod

těch velkých zavěšených hlavou dolů
- jak to tak netopýři dělávají. Je jich tu

skalní převis. Žádná vÝzdoba. |en trochu sintru. Zřejmě bývalý vÝtok potc>

opravdu šíleně moc, neboji' se svétla.

ka. Na konci chodby je červenou hlin-

Klidně na ně můžu svítit tou bi'dnou ba-

kou pomalovaný vÝčnělek - všude při'-

terkou. 1 kouř a cigareta mého průvod-

tomný falický symbol boha Šivy, zřej-

ce vedle mě je nechává v klidu. Máme

mě ho chodí ucti'vat i sem. Pro mi'stní je

s sebou ještě jednu svi'čku pro více

zážitek ze vzpřímené chůze v krátké

světla. Od netopýrů jsme byli asi jeden

chodbě ve skále zřejmě velice silný.

metr, bylo mi jich líto, asi tu nemají

ESTAVELA 5/2000

strana 45

JAK JE TO S JESKYNÍ ALTAMIRA
Roman Ludvi'k

V hodinách dějepisu na základni' Škole a později

kovišti u jeskyně, kde tato silnice končí. Na parkoviš-

na vysoké škole při studiu dějin umění jsem se setká-

ti opět poměrně velké množstvi` autobusů a osobni'ch

val z jeskyni Altamira. Stále jsem nevěděl, kde vlast-

vozů. V průvodci'ch jsem se samozřejmě dočetl, že

ně světový klenot leží, až při plánování cesty po Špa-

o vstup je nutné žádat předem, ale stále jsem spolé-

nělsku jsem na Altamiru opět narazil. Vzal jsem si do

hal, že se jako čtyřčlenná skupinka prosadíme do ně-

hlavy, že tuto jeskyni musím navšti'vit za jakoukoljv
Cenu.

jaké velké, ohlášené skupiny. Hrnul jsem se tedy ke

vstupu do jakéhosi muzea a čekal vyústění do jesky-

Jeskyni Altamira hledejte na mapě Španělska na

severu

nedaleko

pobřeží

Atlantického

oceánu

v oblasti Kantábrie poblíž Santanderu, hlavniho měs-

ta této oblasti. Na stropě této jeskyně objevil

v roce

ně.

Muzeum

věnované

životu

v

paleolitu,

objevu

a průzkumu Altamiry, včetně drobných exponátů (např. pozůstatky prehistorického člověka v plastu) má
tři malé pavilony a vstup je zdarma. Expozice je nic

1879 Marcelino de Satuola kresby, které považoval

moc, informace, které tu prezentuji' pouze ve španěl-

za

štině a místrri' nad nimi žasnou, zná v Čechách každé

prehistorické.

Odborníci

až

po

pečlivém

studiu

a srovnávaci'ch studiích dokázali, že kresby na stropě

a stěnách jsou z doby, která bývá označována za pa-

malé di'tě na základní škole. Na jedné stěně zobrazu-

leolit. V jeskyni je několik sálů z doby 25 000 let

jíci' život prehistorických lídi' nechyběl obrázek pana
Buriana, který známe z knih E. Štorcha. V jednom

př.n.l. nejkrásnější kresby prý jsou v sále bizonů, kte-

z pavilonů je vybudována malá mi'stnost, kde se pro-

rý je 18m dlouhý a gm široký. Tomuto sálu se přezdí-

mítá video o Altamiře ve Španělštině.

Možné je za-

vá Sixtinská kaple čtvrtohorního umění. Bizoni na stě-

koupit publikace, video a venku též suvenýry s moti-

nách pocházeji' z doby 15 000 -12 000 let př.n.l.

vy Altamiry a to je celé. Stále jsem se dožadoval té

Neznámí

jeskyně, ale když jsem viděl autobusy turistů, kterak

tvůrci

umně

využili

výčnělků

a

výstupků

a podařilo se jjm vytvořit zdáni' pohybu zobrazeného

zvířete. Nejvi'ce prý vyniká djvoké prase v běhu a kůň

po shlédnutí expozice muzea a videa absolutně
vyčerpání odcházi' zpět do autobusu ranila mě před-

s lani'. Kresby maji' rozměry až l,6x2 metry. Umělci

stava, že jsme sem vážili cestu zbytečně. Nicméně

používali

při'rodní přirozené barvy: okrovou, žlutou,

jsem

červenou,

hnědou,

uměl anglicky a pustil se do něj. Když mi půl hodiny

zvířeci'm

tuku.

které

Obrysy

rozti'rali

a

zdůrazňovali

rozpouštěli
černou

ve

linkou,

se

nevzdával,

našel

pracovni'ka

muzea,

který

vysvětloval, že při'stup do jeskyně je omezen na

kterou nanášeli černým uhli'm. To jsou informace, kte-

30 osob denně a místa jsou rezervována na dva roky

ré Vám poskytne každý průvodce, i.ak ale skutečně

dopředu

působí v jeskynni'ch prostorách tak nepředstavitelně
starý důkaz lidské existence mě vzrušoval. Od počát-

odvést ven, aby se ze mě pracovník nezbláznil. Je to

ku mé cesty po Španělsku jsem se velice těšil a před-

vyloučen. Když si představím jen fotografy na celém

stavoval

světě,

kých

si

v

šeru

jeskyně

zvi'řat, zavíral oči

vélké

obrazy

a v tlupě šel

prehistoric-

na lov ...

byl jsem

zdrcen

a

kamarádi

mě

museli

opravdu tak. Přístup do jeskyně Altamira je de facto

kteří

by

si

chtěli

Altamiru

vyfotit,

vyjde

mi

několik měsíců a částka, která se asi za přístup musí

Městečko Santillana del Mar, nedaleko něhož se

zaplatit

... vsadi'm

se,

že na světě existuje cestovka,

která má Altamiru v katalogu zájezdů. Pokud ji obje-

jeskyně Altamira nachází je velice malé, půvabné, ale
nebýt světově proslulé jeskyně bylo by velice bezvý-

víte dejte mi vědét. Beru ale pouze originál Altamiry,

znamné. Žije z cestovního ruchu. Při našem příjezdu

nikoliv

jakýsi

kýč

v

podzemnim

bunkru

v

Madridu

počátkem záři' nás překvapilo poměrně velké množ-

(archeologické muzeum), kde se nacházejí reproduk-

ství lidi'.

ce stropů s bizony.

lhned jsme byli odkázáni

viště. To jsme ještě

netušili,

kde

na

placené

parko-

přesně jeskyně

leží

a tak jsme zaplatili parkovné a vydali se jí hledat pěš-

ky. Románské, gotické a barokní památky v městečku, také ZOO a jiné turistické atrakce nás nechávaly
chladnými,

přijeli jsme

noduchém dotazu

přece

nám

kvůlj

Altamiře.

Po jed-

místní mávali rukou, čímž

nám naznačovali směr po silnici ven z městečka.

Po

svých jsme v téměř třicetistupňovém

do

hicu

šlapali

mi'rného kopce cca 3km po silnici za městečko k par-

Když jsem se se vším na lavičce ve stínu před

muzeem

nedaleko

pravé

Altamiry

smiřil,

zakoupil

jsem si za nemalý peníz alespoň diapozitivy, které
můžete vidět někde uvnitř tohoto časopisu. Nakonec

je to dobře, že se takovÝ unikát střeží zřejmě odpovídaji'ci'm způsobem. Třeba umění, které tu bylo daleko předti'm než my tu bude i dlouho po nás.
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ZEMĚTŘESENÍ V JULSKÝCH ALPÁCH V ROCE 1998
Radko Tásler

řeky

Ši'ch světlou bi`ložlutou barvou. Nejmohut-

působi' nejmohutněji.

Soča, si jistě povšiml mnoha poškozených

nější osyp je v závěru údoli' a je zároveň

Pološka |ama, tak si jisiě bude pamatovat,

budov. Předevši'm v Bovci byla situace nej-

největši', který vznikl za tohoto zemětřese-

že při.stup k jeskyni byl vysokým lesem. Tak

horši' a přes centrum tohoto turistického

ni. (GOSAR 1999). Ve stěně Velké Lemeže

ten les tam neni'. Mi'sto něho je sut.ové po-

střediska nebylo možné automobilem pro-

se utrhlo a zřítilo do údoli' 15 milionů met-

le. Kameny zvi'ci' menši`ho rodinného dom-

rů krychlových vápencové hmoty. Naše

ku jsou nasypány i ve vývěru z Pološky.

Každý,

kdo

proii`žděl

údoli.m

jet. Silně popraskané stěny budov a mohutné dřevěné podpěry nenechaly nikoho

ieskyni' bádáni' negativně poznamenal jiný

na pochybách, že zde řádilo zemětřeseni'.

sut.ový osyp, tvořený převážně velkými bal-

hrozi`cí

vany

Kdo

byl v jeskyni

Nad sut'ákem svíti` rozpukaný skalni` masiv
dalši'm

ři`ceni'm.

|en

zázrakem

kmeny stromů.

zůstaly uchovány spodni` vchody do Pološ-

žádnou zvláštnosti., ale rok 1998 zde byl

Celá tato neprůchodná skrumáž v závěru

ky. Horni. vchod je údajně zavalen (nepo-

tektonicky

bočni'ho údolí Šumniku zcela zatarasila sta-

tvrzená informace). Zájemcům o geomor-

zaznamenán

rou přístupovou vojenskou stezkou, kterou

fologické procesy rozhodně doporučuji

12. dubna 1998 ve 12 hodin 55 min mi.stni'-

isme využi'vali na výstup k táboru u jeskyně

ho času (CECIC, ŽIVČIC, GOSAR, ZUP^-

Ledové Ši`lenstvi`.

Ve Slovenii nejsou slabšl zemětřeseni'

o

si'le

nejaktivnějši'.

Vll-Vlll

Nejsilnějši`

EMS-98

byl

otřes

promi.chanými

se

le se rozrůstaji`ci'mi křovinami.

NČIČ 1999) v |ulských Alpách. Poškozeny

|e zaji'mavé, že při'mo v epicentru ze-

byly předevši.m starši' budovy z neopraco-

mětřeseni', na vrchu Srednia Špica na zá-

vaných kamenů. Ne)hůře dopadly vesnice

padni'm konci ''krnského hřebene', nebyly

Lepena, Magozd, Spodnie Drežniške Rav-

projevy zemětřeseni' `ak katastrofické. Při'-

ne a Tolminske Ravne. Hypocentra otřesů

mo pod vrcholem kopce je mohutná ne-

se soustředila do SZ-JV protaženého pásu

hluboká šachta, kde bylo ze stropu odlo-

souhlasně s hlavni'mi zlomy. Pás je asil0

meno pouze pár kamenů.1 skalni`ch ři'ceni.

km dlouhÝ a 3 km široký. Hlavni' otřes byl ii-

zde bylo minimálni'. Téměř všechny balva-

končen v Boveckém bazénu na iedné sira-

ny at. v travni'm pokryvu nebo lesni'm hu-

ně a na plošině bli'zko vývěru Tolminky na

miisu byly však ve svém loži rozhýbány.

straně

Vypadalo to, jako by si dal někdo práci

druhé

(BA|C,

ŽIVČIC,

|ESENKO,

MOČNIK 1999). Zrodil se v hloubce 7 km

a každý balvan zvedl a zase posaďl na stej-

a deformace nedosáhly na povrch.

né misto. |ak se zde otřesy projevily v hlu-

Kdo pozorně sleduje naši. speleologickou literaturu a podi.vá se na mapu )ul-

ských Alp, pozná podle vesnic, že oblast,
předevši'm hřeben Krnu, je již několik let

středem zájmu naši` ZO. S následky ze-

mětřeseni` jsme se setkan necelé tři měsi'ce

po něm při při.jezdu do údoli' Lepena. již

brzkou návštěvu, protože sut. zaroste rych-

bokých jeskyni'ch, předevši`m na tektonic-

kých poruchách, zati`m nevi'me.
Neivětši` hrůza z toho, jak je člověk

bezmocný, na vás dýchne z gigantického
osypu v závěru údoli' Tolminky v Pologu.
Ze dvou mi`st z Osojnice se zde zři`tily 3 mi-

liony krychlovÝch metrů materiálu a pře-

z kempu byly vidět velké i malé sut.ové

stc), že vzniklý osyp je "pouze" na druhém

osypy, výrazně se odlišuji`ci` od těch star-

mi'stě co do objemu přemi'stěné hmoty,

BA|C |., ŽIVČIC M., |ESENKO T., MOČNIK G.
(1999) : Potres 12. aprila 1998 v zgornjem

Posočju -relokacija glaviiego potresa in popotresov. ln

:

Lapanie |.:

Potresi v letu

1988. -Min. za okolje in prostor, Uprava RS
za geofiziko. Ljubljana.

CECIC 1., ŽIVČIC M., GOSAR A., ZUPANČIČ P. (1999) : Potres

12. aprila

1998

v zgornjem Posočju - osnovne značilnosti.
ln : Lapanje |.: Potresi v letu 1988. -Min. za

okolje in prostor, Uprava RS za geoíiziko.
Ljubl/ana.

GOSAR A.(1999) : Potres 12. aprila 1998

v

zgornjem

Posočiiu

-

odsev

velikih

hribinskih

podorov v dogitalnem modelu reliefa. ln :
Lapanje J.: Potresi v letu

1988. -Min. za

okolje in prostor, Uprava RS za geofiziko.
Ljubljana.

PO STOPÁCH ZTRACENÉ ŘEKY
Vendelín Karbit

Vážení čtenáři a příznivci komixu!

Po zralé úvaze a po dohodě s vedením sdružení Estavela jsem se ro2hodl tento komiksový seriál na pokračování stáhnout. Nemusíte se však obávat o další osud pionýra
|irky a ieho starších kamarádů Oty, Borise, Vládi a Okle-

ny a po možném zasponzorování by se to mohlo udái někdy příští rok.

Jako náhradu chci uvádět jednotlivé příběhy na základě Vašich příběhů, kieré se mi pozvolna dostávají do ru-

kou. |e to i proto, že Estavela vychází značně nepravidelně

šťka. Rozhodl jsem se tento komiks vydat samostatně for-

a příběhy na pokračování tím ztrácí svou hodno[u. S pří-

mou Esiavely -speciálu, něco jako vyšlo č. 1 -Duch jesky-

padnou kritikou se v klidu obraceite na redakční radu časopisu, nebo písemně na adresu Estavely.

ně. Soudě podle částečných příznivÝch hlasů na tyto poči-
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Paleografická mapka střední Moravy givetu
s

nyněišími

polohami

Brna

a

Olomouce

Moře v prostoru dnešního Moravského krasu zachycuie rekonstrukce situace na iižní a střední Moravě v druhé polovině středního devonu, to ie asi před 380 mil. let (oleiomalba J. Hladila z roku 1978 sestavená zčósti podle podkladů

J. Dvořáka). Brno by leželo blízko levého dolního rohu na souši hned pod zálivem, který zabíhá do ,,starého červe-

ného`' (Old Red) kontinentu. V mělkých vodách zálivu a podél pobřeží dál na sever se v té době usazovaly vilémovické
vápence Moravského krasu. Zhruba uprostřed obrazu isou soptící podmořské vulkány Konicka, místy vystupuiící až nad
hladinu moře. Ssv. od nich isou podobné podmořské sopky šternbersko-hornobenešovského pruhu v dnešním Nízkém

Jeseníku, kde byla v té době hlubší část moře. Vpravo od aktivních vulkánů vybíhá daleko na západ do moře krystalinická kra Hornomoravského úvalu (při ieiím sz. ukončeni' by se nacházelo dnešní světoznámé naleziště zkamenělin čele-

choviceuProstěiova).AutordálepředpokládalmořskýkanálsměremdovýchodníchČech,kteýzřeiměexistovaliižodsiluru.
Text a foto: A. Přichystal

Sesuw Julských alpách

Centrólní část Julských alp

[oto: R. Tásler

foto: M. Audy

