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Stručné  ínformace  .  vírguli  a  jejím  p.užítí  v  pra,ksi.

Lída  Danielová

Všeobecně   se   virgule   použivala   již   /d  pradávna,   Ívšem   v

jedn.duché   formě   jak.  vidlice   z   větve   vrbové  nebo   lískové.

(viz   přísluš.lít,eraturu)   Dnešní   rabdomamt   používá  k  práci   v   t,e-

réně  v.Ýhr.adně  virguií   zhotovených   z   .cel.drátů  buáto   tak   zv.   Í`or-

my   smyčkové   nebo   spírálové.

Oba  jmenuvané   druhy  virgulí  mají   svoje  opodstatněni  v  p.-

užívání   při   určitém   druhu   práce.   Mylná  je   ovšem   doměnka,   že   pou-

žívání  virgule,   resp.že   citlivost  jelnotlivce  lze   získat  nějakťu

praksí.   Jíst,é  je,   že   tato  vlastntit   ě,íli   senzitivnost  jedno+1iv-
ce   musí   bÝt   bezpodmínečně   vrozená.   Ovšem   stále   ještě   není   vědec-

ky  objasněná  podst,ata  t,c)hot`j   jevu,   ač   autentické  výsledky  v  ruz-

sáhlé   odborné   literatuře   publik.vané   jsc>u  bezespc)rné.   Je   ovšem

velmí  málo  jedinců,   kteří  m  reakci  vir`gule  skut,ečně   sensitivní

jsou,   některří   z  nich  o  tét`.  svojí   sch.pnusti  nemají  aní  tušení,
až   snad  nějaká  zvláštni  ok.1n*st  nebo  náh.da  jim  tut.  schopn®st

umrini  zjistit.

Různí  lídé  reagují  na  výchylky  určitéhť  typu  virgule  různě.
Velmi   úspěšný   rabdomant   p.A.    Štíííček   z   Brna,   který   mimoch.ůem

také  u  mne   senzitivnost   zjistil,   rea.g.Val  velmi   silně   až  do  vy-
sokéh.®věku   /zemř.1970/  a  pracoval  v   teréně   tóměř  vždy   se   st.-

procentními  výsledky.   Také  ku  přikl.pri,f.   Kunovský   z  Kromiěříže

jako  býv.sp.iupra.covník  prof .K.Abs.1.na  měl  v   sever.území  Mor.

Krasu  vynikající  výsledky.
Pozna.menávám,    že   práce   s   virgulí   v   teréně,    zvláště   Kras.Úém

je   velmi   náročná   fysi.cky,   ale   i   psychicky   a.  mnohdy   se   r.Vná   těž-
ké  vyčerpávající  práci.   Nejnár.ěnější   reakce   ze   stanoviska,  fy-

sickéh.,   na  území  kde   jsme   několik  let   prac.Ůali,   t>yly  reákce



na  kysliční.k  uhličitý   (C02).
Stručně   jsem  Vás   seznámíla  s  pracemi  p.m.ci  vírgule  na

l{r8,s.   úseku  Josefov,   Babice  n/Svit.   a  Křtíny,   případné  p.d-

robnosti   jsou   obsažény  v  pracctvních   záznamech  na  uvedeném

územi  a  na  přilťž.mapách   ev.náčrt,cích.

Lída  Dani.elová

-JIŽNÍ   ČAST   MORAVSKEHO   KRASU   HNED   NAD   BRNEM!
-DOSUD    NEPUBLIKOVANÉ   INFORMACE   A   FOTKY!

-VIDEA,   36o:,   TERMOKAMERA,   ROZSÁHLÝ   ARCHIW

-NEOBJEVENÉ   JESKyNĚ   A   NEvyŘEŠENÉ   ZÁHADy!

-   PŘIDEJTE   SE   A   BÁDEJTE   AKTIVNĚ   S   NÁMl!


