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I. etapa historie O.J.
První písemná zmínka o Ochozské jeskyni vyšla v roce 1835 v kalendáři
„Mährischer Wanderer“, které v Brně v oné době, v třicátých a čtyřicátých
létech 19. století vydával nakladatel Karl Josef Jurende a který byl v tomto kalendáři autorem práce o moravských jeskyních.
Text této první zprávy o Ochozské jeskyni (pochopitelně v německém
jazyce – jsme v Brně a ve 30.tých létech 19. století – ) začíná slovy : „Seitwärts
von Upess….“ Tedy „Stranou od Obce…..“. A zde si musíme nejprve vysvětlit,
co je to Upess (německy) či Obce (česky).
Dnešní Ochoz (u Brna) tvoří od roku 1947 dvě původní obce. Obec „Obce“, v místním nářečí 19. století „Ubce“ která byla v uvedené době 19. století
majetkem líšeňského panství původem italského rodu Belcrediů, a obec Ochoz,
patřící do Zábrdovického panství, které bylo od 8. 12. 1830 majetkem hraběte
Františka Xavera Dietrichsteina-Proskau sezením na Boskovicích. Obě obce byly
ale jednou farností s farou a kostelem v Ochozi. Původní Obce tvoří dnešní
severní část obce Ochoz, zatím co původní Ochoz tvoří dnes jižní a východní
část obce. V roce 1947 se obě obce sloučily do jedné a používají název Ochoz.
Vraťme se tedy k původnímu Jurendeho textu, přeloženému do češtiny.
Je tam psáno :
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„Stranou od Obce, (dvě hodiny pěší chůze od Brna), byla objevena před
krátkým časem jeskyně. Bylo by vhodné provést v této jeskyni seriozní průzkum. Úzká, v křoví ukrytá skalní rozsedlina skrývá otvor. Po namáhavém proplazení tímto otvorem vstoupíme do chodby, která vede do velkých prostorů
s vysokými klenbami. Jsou zde nádherné krápníkové útvary.“
Na stránce níže najdete oskenovanou celou stránku tohoto kalendáře
„Mährischer Wanderer“ (Moravský pocestný – lze také při překladu použít výraz poutník, nebo v současnosti pěší turista) z roku 1835. Text orámované pasáže je výše přeložený německý text.
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V této chvíli považuji za nutné vysvětlit řadu dalších historických událostí,
aby informace nabízené čtenářům byly ucelené. Především to, čím bylo původně Zábrdovické panství, jak se dostala jedna z větví rodu Dietrichsteinů k majetku Boskovického panství a jak se dostalo do rukou F. X. Dietrichsteina – Proskau
panství Zábrdovické.
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Jeden z potomků rozsáhlého šlechtického rodu Dietrichsteinů, Walter
Xaver Dietrichstein (z rodu pocházejícího původně z Korutan, viz wikipedie, –
jiný pramen tvrdí, že tento rod pochází z Belgie) se v r. 1688 (jako 24ti letý)
oženil s výrazně starší vdovou Zuzanou Prakšickou ze Zástřizl (51ti letou), majitelkou panství Boskovice. Zuzana v r. 1691 umírá a Walter Xaver se v r. 1693
znovu žení s mladou šlechtičnou Karolinou Maxmilianou z Proskova (von Proskau) a zakládá tak větev či dynastii rodu Dietrichstein-Proskau, sezením na Boskovicích.
V roce 1813 se stává dědicem a majitelem Boskovického panství František Xaver Dietrichstein-Proskau. V dobových záznamech je tento majitel popisován nejen jako vynikající hospodář v oboru zemědělství a lesnictví, ale i jako
zakladatel průmyslových podniků. Měl tři dcery, (Terezii, Antonii a Marii). Aby
je mohl provdat za vhodné partnery, potřeboval pro každou z nich věno, na
které musel vydělat.
V 18. století patřila obec Ochoz (v jejímž katastru se Ochozská jeskyně
nachází) Zábrdovickému klášteru premonstrátů. Těsně sousedící obec Obce (či
Upce) patřila Líšeňskému panství. Obec Hostěnice příslušela do Pozořického
panství Lichtenštejnů a obec Mokrá patřila Brněnské Kapitule (chrámu Petrov).
Katastry těchto obcí dnes tvoří podstatnou část území jižní části Moravského
krasu.
V r. 1783 císař Josef II Zábrdovický klášter a jeho panství, tak jako mnohé
jiné zrušil. Tyto zrušené kláštery byly převedeny pod státní instituci „Správa náboženských majetků“ a byly postupně rakouským státem rozprodávány (podle
potřeby) zájemcům. Tak koupil 12. prosince r. 1830 v dražbě Zábrdovické panství hrabě F. X. Dietrichstein – Proskau, tehdy dědic a majitel panství Boskovice.
Dostala je později věnem jeho dcera Terezie, která se v r. 1843 provdala za hraběte Alfonse Mensdorf-Pouilyho. Zábrdovické panství tvořily kromě obcí Zábrdovice a Židenice také obce Ochoz, Bukovina, Bukovinka a Křtiny.
27.12.1838 vyšel v časopise „Moravia“, jehož vydavatelem byl také již
zmíněný K. J. Jurende, v pasáži „Z geologie“ článek, nazvaný „Die Höhle Ochoz“
(Ochozská jeskyně). Autor článku, Johann Hornisch v něm stručně popisuje svoji
návštěvu v Ochozské jeskyni a poznatky a dojmy z této návštěvy. V dodatku na
spodní straně stránky vpravo uvádí : „Navštívil jsem tuto jeskyni v létě r. 1830 !“
Tento oskenovaný článek najdete na další straně.
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Překlad článku J. Hornische „Ochozská jeskyně“ :
Mezi mnoho krápníkových jeskyní Moravy můžeme také zařadit jednu
z nejzajímavějších, nádhernou jeskyni, ležící u Ochoze, dvě hodiny pěší chůze
od Brna směrem na severovýchod. Tato jeskyně je pozoruhodná rozměry
svých chodeb. Je to gigantické dílo přírody.
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Po obou stranách tzv. „Líšeňského údolí“, které je protékáno křišťálově
čistým, v zákrutech se vinoucím potokem*) je ve vápencových skalách mnoho
menších jeskyní.
Před severovýchodním (horním) koncem tohoto údolí, v jedné z rozpukaných skalních stěn je dole mezi keři ukryta skalní průrva. Příchozí překvapeně hledí na vnitřní silou puklou skálu. V této, dovnitř se zužující puklině by nikdo nehledal uzávěru – sluj, vedoucí k objevení jeskyně. V této puklině, ve
vzdálenosti 20 a něco sáhů zůstává dole na dně průrvy otvor něco přes stopu
vysoký.**) Chce-li někdo navštívit nádhernou, uvnitř skrytou jeskyni, nesmí
být pohodlný, musí ulehnout na břicho a plazit se – sklouznout asi pod úhlem
30° několik sáhů dolů.
Máte-li tuto nepříjemnou pasáž za sebou, tak se jeskyně rozšiřuje, postupně až do velikosti chrámových dómů. Přesto, že se podařilo tyto prostory
dostupnými světly jen matně ozářit, odhaduji výšku klenby těchto dómů místy
na 60 až 70 stop.***)
Dno se jeví jako krátce před tím vodou opuštěné řečiště. Je kamenité,
písčité a mokré, ale pevné a rovné, jako sestava kvádrové dlažby. Všude se
stropů kape voda. Tu více, tam méně. Některé části dna a bočních stěn jsou
pokryty krápníkovou hmotou. Se stropů visící rozličné tvary stalaktitů,
připomínající tabernákl ****), pohovku či odpočivadlo a mnoho jiných tvarů.
Se stropů visící stalaktity jsou různé tloušťky a délky. Ty malé (tenké)
jsou uvnitř duté a trubičkovité, Ty tlustší mají jádro, jehož starší formace jsou
na lomu zřetelně vidět. Zejména v zadních partiích visí se stropní klenby
mnoho stop dlouhé, jedinečné, zcela neporušené krápníky*****). Je znát, že
tato jeskyně byla dosud jen málo navštívena.
Jak se blížíme ke konci jeskyně, stává se vzduch hustší, obtížně se dýchá
a světla svíček hoří, jen jsou-li vysoko vyzvednuta. Jistý dusivý pocit nás až
neuvěřitelně nutí vrátit se. Délku této jeskyně odhadujeme na dobrých 300
sáhů. K jejímu projití je zapotřebí asi 1 a půl hodiny.
Navštívil jsem tuto jeskyni v létě 1830. Od té doby však, zejména v posledních letech byla tato jeskyně hojně navštěvována. Úžiny a nízká místa
byly rozšířeny, takže jeskyně je teď přístupnější.
Johann Hornisch.
Protože jde o první písemnou zmínku o Ochozské jeskyni, je léto roku
1830 v literatuře uváděno jako doba jejího objevu. Domnívám se ale, že jeskyně byla objevena a známa daleko dříve. Nemohu to ale zatím dokázat.
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Vysvětlivky :
*) je to „Hádecká Říčka“, potažmo potok Říčka, tekoucí Hádeckým žlebem.
**) Vzdálenost 20 sáhů = 37,93 m, (přibližně 38 m, 1 vídeňský sáh = 1,89648 m)
je myšlena od probíhající cesty k tehdejší vstupní puklině. (K ose dnešního
vchodu). 1 vídeňská stopa měřila 0,316 081 m.
***) Výška dómů 60 až 70 stop = přibližně 19 až 22 m – skutečnou výšku dómů
odhaduji na 12 až 15 m. Výjimkou je výšku Křížova dómu, tu odhaduji na 25 m.
****) Dno jeskyně je jedním z povodňových koryt ponorného toku Hostěnického potoka. Tabernákl = zdobená skříňka na oltářích kostelů – schránka na
bohoslužebné předměty a hostie.
*****) Dnes už se v této jeskyni takto dlouhé, neporušené krápníky nenacházejí.
*
Lze předpokládat, že tento článek odstartoval řadu dalších událostí. Zřejmě se z něj nový majitel panství František Xaver Dietrichstein-Proskau dověděl
o tom, že má na svém panství – jak Hornisch popisuje – nádhernou a zajímavou
jeskyni. Uvědomil si, že jeskyně na rájeckém panství Salmů budí svojí přírodní
krásou a tajuplností zájem nejen veřejnosti a společnosti, ale i císařské rodiny.
Rozhodl se, že toho využije a jeskyni zpřístupní. Není špatné mít na svém panství také to, co má soused, pokud to přináší užitek.
A protože byl zvyklý svoje nápady a záměry realizovat, neotálel a hnal
svoje podřízené do práce. Byla nalezena odborná firma, která prostřílela na
místě původního, obtížně zdolávatelného přírodního vstupu nový pohodlný
vchod a v samotné jeskyni provedla některé potřebné úpravy tak, aby se
chodbami dalo bezpečně procházet.
Na obrázcích a snímcích níže najdete jednak řez současným vstupem do
jeskyně, jednak řez, jak (s největší pravděpodobností) dávný přírodní vstup do
jeskyně vypadal. Nákres obou variant řezu vstupních partií je ve stejném měřítku, aby bylo možno obě předložené situace vstupního objektu porovnat.
Dále zde předkládám svoji kombinaci fotografie a olejomalby, která zachycuje moji představu původní podoby vstupní partie. Obrázek byl původně
tvořen podle tektoniky okolí vstupu a při rekonstrukci vstupních partií objektu
dotvořen podle odkrytých zbytků tektoniky.
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Na nákresu vlevo vidíte řez podobou současné vstupní partie, ze které je
zřejmé, že dávný trativod, který odváděl vody z jeskyně byl zaplněn odstříleným
materiálem. Na nákresu vpravo vidíte, jak vypadal původní vstup (podle popisu Johanna Hornische) před prostřílením nového vchodu. Kóty kolem níže nakresleného trojúhelníku se snaží dokladovat rozměry tohoto vchodu. Níže je
obrázek původního tvaru vstupní partie zvenčí.
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Úprava vstupu do jeskyně byla dovršena v průběhu léta r. 1840. A tak
dne 20. srpna roku 1840 byla Ochozská jeskyně poprvé panem hrabětem F. X.
Dietrichsteinem zpřístupněna veřejnosti.
Než budu pokračovat v popisu historických událostí, musím vysvětlit čtenáři, sledujícímu tyto řádky svůj malý podíl na jejich objasnění. Celá léta mne
hnětlo, že objevitel této jeskyně je popisován jako člověk mdlého rozumu, který
hledaje cestu do pekla náhodně objevil tuto nádhernou jeskyni. Už jen proto, že
se tato verse objevuje v literatuře až v roce 1857. Což je 27 let po návštěvě jeskyně Johannem Hornischem. Já jsem byl přesvědčen, že tuto jeskyni mohl objevit jen člověk s perfektně pracujícím mozkem, člověk, kterému nic neříkaly
pověry, které v tomto kraji kolovaly, kterým zdejší lidé bezmezně věřili a kterých se báli. Zcela jistě dotyčný objevitel byl někdo, kdo pověrám nevěřil a kdo
se nebál !
Mohl to být jen člověk, který možná z tohoto kraje pocházel, ale který
z něj odešel někam „do světa“, kde se seznámil s jinými kulturami a jinými názory na svět a na pověry. Jen takový člověk mohl mít dost statečnosti na to, aby
se odvážil vstoupit do takové jeskyně. A nejen to ! On ji zřejmě do všech dostupných koutů v rámci svých možností prozkoumal ! To nebyl člověk mdlého
rozumu ! I když si to třeba lidé o něm mysleli. Ten člověk znal a věděl svoje ! Takový byl v té době můj názor na osobu objevitele, a ze svého názoru jsem vycházel v dalším svém konání.
V březnu roku 1993 jsem odešel do důchodu a měl jsem spoustu volného
času. I když jsem ještě pracoval v rámci smluvně zajištěných úkonů na dobu určitou, bylo mezi tím dost času pro pátrání po tajemném objeviteli jeskyně. Protože jsem zvyklý svoje nápady realizovat, tak jsem se do toho dal.
Navštěvoval jsem v Ochozi i v Hostěnicích staré občany a hledal s nimi
v jejich paměti střípky historie. Nicméně, od doby objevu, případně od doby
jeho zveřejnění (počítám někdy před rokem 1830) uplynulo v té době již
nejméně 163 let. Nejen, že jsem nenašel pamětníky objevitele, ale nenašel jsem
ani „pamětníky pamětí“, tedy lidi, kteří by si o tom pamatovali něco z vyprávění
svých předků.
V průběhu této své akce jsem se dověděl spoustu zajímavých informací
z historie Ochoze a Hostěnic, i o poznatcích z krasu. Ale o objeviteli jeskyně už
nevěděl nikdo nic. Byla to jednak příliš dlouhá doba od objevu jeskyně, jednak
také v průběhu dob měli obyvatelé vesnic dost starostí o to, aby se uživili a přežili, nejen oni, ale i jejich potomci. A tak se osoba objevitele z jejich paměti docela vytratila. O malý krůček dál jsem se dostal, když jsem si přeložil německy
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psaný novinový článek profesora Richarda Tramplera, nazvaný „Die Ochoser
Höhle, ihre Entdeckung und Entstehung“ čili „Ochozská jeskyně, její objevení a
její vznik“ článek vycházel po částech, na pokračování v létech 1894 až 1897 (?)
v časopisu „Oesterreich-Ungarische Revue“. Tuto práci mám díky meziknihovní
výpůjční službě ve svém archivu oskenovanou celou. Profesor Trampler se celých sto let přede mnou snažil v Ochozi získat informace o objeviteli Ochozské
jeskyně. A už tehdy našel v Ochozi jen jednoho pamětníka (!) který si pamatoval, že se objevitel jmenoval František Vašíček, profesí byl švec a měl přezdívku
„Caprament“. Zřejmě další informace byly kusé, nebo je profesor Trampler nepovažoval za až tak závažné, ale víc nám o objeviteli nenapsal. Nicméně, je to
první čistý pramen informace v bažině špíny a zřejmě lživých pomluv, vylévaných na objevitele a opisovaných mnoha dalšími autory. Jenže – nic jiného se
mi nepodařilo najít. (Je docela možné, že tyto pomluvy šířily církevní kruhy, ale
to je zatím jen můj neprokazatelný názor. Jenže tím by se leccos dalo vysvětlit !
Bigotně věřící občané neměli příliš čas přemýšlet a přebírali tak názory kněží. A
člověk, který myslel vlastním mozkem se zase nehodil do krámu zástupcům církve. Bylo ho tedy zapotřebí zostudit. To se ostatně dělá v mocenských organizacích dodnes. Nic nového pod sluncem).
Můžeme se tedy zase v historii Ochozské jeskyně o kousek posunout,
abychom se měli dále o čem bavit a co objasňovat.
O nějakou stránku výše jsem už napsal, že hrabě F.X. Dietrichstein-Proskau jeskyni slavnostně otevřel a zpřístupnil dne 20. srpna roku 1840, tedy za
půldruhého roku poté, co vyšel v Moravii Hornischův článek. Pochopitelně, na
toto slavnostní zpřístupnění byla pozvána řada hostí z honorace a šlechtické
elity. Byl to den, který si pan hrabě náležitě vychutnal.
Dokonce o této, tehdy zřejmě významné společenské události vyšel dne
23. srpna 1840 i článek v časopisu Moravia. Byl podepsán zvláštní šifrou : F.p.t.
Dr. Himmel se léta snažil tuto šifru rozluštit. Ani já jsem neuspěl. Vysvětlil nám
to teprve MUDr Jiří Urban (nedávno – 2014 – zemřelý). Dr Urban byl jazykový
fenomén. Ovládal osm jazyků, mezi nimi také latinu. A tak nám vysvětlil, že šifra
F.p.t. ve své podstatě znamená „Factor pleno titulo“. Což v podstatě znamená
„Původce (či autor) plným titulem. Pak už bylo jednoduché přijít na to, že autorem článku může být jenom sám hrabě Dietrichstein-Proskau.
Takže mi teď, milí čtenáři dovolte, abych vám tuto písemnou práci pana
hraběte, nazvanou „Die Tropfsteinhöhle zu Ochoz“, česky „Krápníková jeskyně
u Ochoze“, abych ji představil. A nejen představil, ale také okomentoval někte10

ré zavádějící informace v textu pana hraběte. Některé byly možná zaviněny jeho malou znalostí jeskynní problematiky, jiné snad byly i záměrné.
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Překlad článku „Die Tropfsteinhöhle zu Ochoz“ (Krápníková jeskyně u Ochoze)
autora, podepsaného značkou F.p.t. najdete níže.

Krápníková jeskyně u Ochoze.
Před několika léty nalezl náhodou švec Jan Matášek *) na panství Zábrdovickém v Brněnském kraji v údolí asi půl hodiny pěší chůze od Ochoze pozoruhodnou jeskyni.
Na lesem pokrytém svahu kopce objevil nejprve skalní rozsedlinu, kterou on, zcela chudý a bez přístřeší používal jako obydlí . Jednou, hnán zvědavostí prohlížel svoje útočiště se světlem a našel na konci průrvy úzký otvor.
Prolezl tedy tímto úzkým, hadici podobným otvorem a ve vzdálenosti přibližně
10 sáhů zjistil, že se úžina rozšiřuje do chodby**). Odvážně a nebojácně tedy
pokračoval ve svém průzkumu. Zanedlouho dospěl do prostorné jeskynní síně,
z této do další, kde zjistil, že jeskyně dále pokračuje.
Spokojeně se vrátil a ve vesnici vyprávěl o svém objevu a mnoha přírodních krásách, které v jeskyni viděl. Nedlouho na to se rozhodlo více lidí jeskyni
navštívit. Prohlídka jeskyně jim poskytla nádherný zážitek a přesvědčila je, že
švec měl pravdu. Shodli se na tom, že tato jeskyně musí nadchnout každého
obdivovatele tvořivé přírody***).
O tomto poznání byl informován majitel panství, pan hrabě von Dietrichstein. Ten dospěl k názoru jeskyni zpřístupnit a sám se do ní podívat. Dal
tedy příkaz, aby horníci prolámali nový pohodlný vchod na místě starého, nebezpečného průlezu****).
Dne 20. tohoto měsíce v 11,00 hodin ráčil pan hrabě se svojí rodinou tuto jeskyni navštívit. Jeskyně byla osvětlena účelně rozestavěnými lampami,
kterých bylo více než 400. Pana hraběte doprovázeli jeho hospodářští pracovníci, někteří farní hodnostáři a mnoho dalších osob, mezi kterými jsem byl i já,
abych také tu krásu viděl a mohl ji popsat. Čas potřebný k průchodu jeskyní až
na její zdánlivý konec a zpět trval asi čtvrthodinu*****).
Překvapivé jsou změny jeskynního ztvárnění. Její dómy mají znamenitý
rozsah a výškou připomínají klenbu chrámové lodi. Největší pozoruhodností
této jeskyně jsou její krápníkové útvary, které svojí zářivou bělí z temnot skalních hlubin vystupují. Oku se jeví jako díla neznámého umělce.
Při příchodu pánů hrabat do Velkých dómů byly zapáleny řecké ohně,
které jeskyni ještě více osvětlily. Nepopsatelně krásně se při tomto osvětlení
jeví lesknoucí se útvary krápníků, úchvatné jsou také průhledy Velkými dómy
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a pohled na stropní výzdobu.
Před koncem jeskyně na podstavci je osvětlený transparent s erbem
hraběcího rodu Dietrichsteinů. Jak působivé !
Při východu z jeskyně byl panu hraběti představen objevitel této znamenité přírodní hodnoty. Poté jej pan hrabě o odměně ujistiti ráčil °*). Zároveň
mně milostivě povolil zveřejnění zprávy o jeho návštěvě této jeskyně. °**). Na
místě rozhodnul o uzavření jeskyně, aby nedocházelo k poškozování její výzdoby.
Aby si ale na své přišli i milovníci přírody, bude jeskyně otevřena pro
návštěvníky každou neděli.
F.p.t.

Vysvětlivky k článku „Krápníková jeskyně u Ochoze“ :
Dovolte mi, než budu pokračovat v historii Ochozské jeskyně, abych vám
poskytl vysvětlení k některým pasážím písemné práce pana hraběte (F.p.t.).
Vzhledem k tomu, že dnes mám informace, které jsem v době, kdy jsem tuto
tématiku zpracovával ještě neměl, mohu dnes uvádět řadu věcí na pravou míru.

Vysvětlivky k článku autora F.p.t. (hraběte F. X. Dietrichsteina) :
*) – švec Jan Matášek. Jsem hluboce přesvědčen, že tato osoba je fiktivní.
Dlouho jsem v historických spisech hledal člověka tohoto jména. A ne a ne ho
najít. V Obci ani v Ochozi nikdo takový v létech 1830 až 1840 nežil. V článku F.
C. Weidmanna, který vyšel v roce 1843 v periodiku „Wiener Allgemaine Theaterzeitung“ (ke kterému také za chvíli dojdeme) jsem se dočetl, že v r. 1838
prchal jeden obuvník pro svoje provinění před policejním stíháním do hor, kde
objevil jeskyni, ve které se skryl. Posléze byl dopaden a tak vešla jeskyně ve
známost. Rozsudky tehdejšího brněnského soudu už byly skartovány, tak jsem
asi 4 měsíce hledal toho ševce v seznamu vězňů na brněnském Cejlu. Musel
jsem se nejprve naučit číst zápisy kurentem. Zápisy psalo pět lidí a každý měl
jiný rukopis. Hledal jsem v záznamech od r. 1830 do r. 1840. Když už jsem se
zaradoval, neboť zde byl vězněn Johann Matasch z Bílovic pro pytláctví. To by
mohla být stopa, říkal jsem si. Z Bílovic (nad Svitavou) je to do Ochoze pořád do
kopce, to by mohlo být „do hor“ ! Jenže při bližším studiu tohoto zápisu jsem
zjistil, že se jedná o Bílovice na panství Břeclav, a to bylo přece jenom trochu „z
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ruky“.
Protože dnes vím přece jenom o trochu víc než tenkrát, myslím, že objevitel jeskyně byl v roce 1840 už 15 let mrtvý, takže nemohl být představen panu
hraběti. Takže to byl nejspíš někdo nastrčený, protože to tak pan hrabě naorganizoval. Prostě – kdo nevěří, ať tam běží. Ale já vím dnes svoje ! Jenže, možná
má pan hrabě pravdu v tom, že ten člověk, zcela chudý a bez přístřeší, toulaje
se krajinou, náhodně (možná) našel jeskyni a pak se usídlil v její blízkosti. (Nebo
o jeskyních něco věděl ? A odkud ? To si ještě povíme v dalším textu.
**) – Když objevitel přišel k puklině, z níž vedla plazivka, vedoucí do tak rozlehlé
jeskyně, muselo to z té díry pořádně „funět“. Takže objevitel věděl, (podle mého, pokud měl vlastnosti a životní zkušenosti, které u něj předpokládám), od
začátku na čem je a nemusel „se světlem“ nic hledat. Také je nesmysl, že v průrvě bydlel. Když jsem napsal, že to z té díry „pořádně funělo“, předpokládám, že
tam byl značný průvan, který byl výsledkem výměny vzduchu v jeskyni, zapříčiněné teplotním spádem. V době mého pátrání jsem svůj překlad textu konzultoval s lidmi, kteří uměli daleko lépe německy a ti mi potvrdili, že slova „als Lagerstelle zu benüssen pflegte“ se dají chápat „používal jako tábořiště“. Objevitel mohl před jeskyní za příznivého počasí tábořit, ale ni víc ! A vzdálenost od
vstupní pukliny „přibližně 10 sáhů“ (tj. asi 19 metrů) na dno trativodu je také
přehnaná. Podle mého to mohlo být maximálně něco přes sedm metrů.
***) – Skutečnost je zahalena mlhou zapomnění. Ale já si myslím, že objevitel si
nechával svůj objev dlouhá léta pro sebe. Pokud byl tím, co si myslím, byla pro
něj utajená jeskyně strategickým objektem, či zázemím, do kterého se v případě nebezpečí (válečného konfliktu v blízkosti) mohla v tichosti ukrýt celá vesnice. Teprve, když cítil, že svíčka jeho života dohořívá, sdělil svoje tajemství jen
svým přátelům. A zase mohlo trvat pár let, než někdo z nich jeskyni prozradil. Já
nevím jak vy, ale já si myslím, že tak nějak to bylo. Proto vešla jeskyně ve známost teprve okolo roku 1830.
****) – jak byl pan hrabě o existenci jeskyně uvědomen jsme si řekli už dříve.
Takže tuhle větu v písemné práci pana hraběte můžeme odkázat do říše pohádek. Pan hrabě nám to vykládá, jak se mu to hodí. Připomíná mi dnešní politiky.
Jenže ve stejném odstavci je najednou seriozní informace, kterou nám pan hrabě potvrzuje, že dnešní (pohodlný) vchod je na místě starého (nebezpečného)
průlezu !
*****) – Zde jde o nějakou chybu, která se snad do textu vloudila. Přibližně 550
metrů k tehdejšímu přístupnému konci jeskyně a stejná vzdálenost zpět – to
nelze ujít za čtvrt hodiny. Nicméně německý text nám říká : - möchte ungefähr
eine Wiertelstunde betragen haben. Všichni moji poradci – znalci německého
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jazyka se mnou souhlasili, že správný překlad této části věty zní – „byl asi čtvrt
hodiny“. Podle mého prohlídka trvala asi hodinu a čtvrt. Jinak to nevidím.
°*) – O objeviteli jsme si řekli svoje už na začátku svoje. Byla to určitě nastrčená
figurka.
°*) – Protože my už víme, že autorem popisu slavnostního otevření a zpřístupnění jeskyně veřejnosti je sám pan hrabě, je to opět jeden z jeho klamných
manévrů.
*
Protože vstupuji do textu a odvažuji se komentovat některé jeho pasáže,
říkáte si možná, odkud beru ty jistoty, se kterými do historických textů vstupuji.
Už jsem se Vám na začátku přiznal, že mě vždycky hnětlo to, jak je objevitel popisován a také jsem vám již napsal, jaký podle mého byl. O svém rozhodnutí to
nějak napravit jsem se vám ale dosud nezmínil. Uvedl jsem jen, že jsem navštěvoval staré obyvatele Ochoze, pamětníky dřívějších časů a získal od nich spoustu informací z historie Ochoze a okolní krasové krajiny. Nicméně dovolte mi,
prosím, ještě pár nezbytných poznatků z historie, než vám vysvětlím, jak jsem
ke svým závěrům přišel.
Další písemná zpráva o Ochozské jeskyni (na kterou upozorňuje ve své
době pan profesor Trampler) vyšla v r. 1843 ve vídeňském listu „Allgemeine
Theaterzeitung“. (Všeobecné divadelní noviny). Říkal jsem si,. co mají vůbec
společného nějaké Divadelní noviny s jeskyněmi. Pochopil jsem to, až jsem si
přečetl podtitul tohoto listu. Původní list pro umění, literaturu, hudbu, módu a
společenský život.

Nebudu vás tentokrát trápit obsahem článku, protože, pokud píše autor
tohoto článku, pan F. Weidmann o Ochozské jeskyni, přesvědčuje mne o tom,
že tuto jeskyni nikdy v životě neviděl. Článek je zřejmě náborový. V roce 1839
začal totiž jezdit z Vídně do Brna vlak ! Byla to nová atrakce, kterou se Vídeňané
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nějaký čas bavili a vlakem do Brna jezdili, takže se penízky železniční společnosti do kapes jen sypaly. Náklady na vybudování této železnice se totiž společnosti
vrátily už za dva roky ! Časem to ale Vídeňanům zevšednělo, a tak bylo nutné
upozorňovat na některé zajímavosti v okolí Brna, aby se zvýšil zájem turistů.
Nicméně, tento článek nás informuje o tom, že pan ředitel Císařské Ferdinandovy severní železnice Fogés zvažoval vybudovat železnici až k jeskyni. Na to, aby
se to vyplatilo nebyla, naštěstí, Ochozská jeskyně dost velká !
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Než postoupím ve svém výkladu dále, ještě pár informací o tehdejších
majitelích panství, hrabatech Dietrichstein-Proskau. Jak jsem již uvedl, měl hrabě F. X. Dietrichstein tři dcery. V r. 1843 nejstarší dceru Terezii provdal za hraběte Mensdorf-Pouily. (Tento rod je dodnes majitelem Boskovického zámku).
Terezie dostala věnem Zábrdovické panství. Prostřední dcera, Antonie se provdala za Hraběte Mitrovského a dostala věnem Boskovické panství a Malé Hradisko. Krátce na to zemřela bezdětná a nejmladší Marie spolu s Terezií odkoupily od Mitrovských její věno zpět, do společného vlastnictví. Marie zemřela
neprovdána a její majetek zdědila Terezie. Ta zemřela roku 1856 a majitelem
celého panství se stal hrabě Alfons Mensdorf-Pouily.
Teď se můžeme zase na chvíli vrátit do Ochozské jeskyně. Někdy na podzim roku 1857 se v Ochozské jeskyni objevuje MUDr Jindřich Wankel se svým
švagrem, Ing Antonínem Mládkem, kteří ji, poprvé zaměří a zmapují. Toto je
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jejich mapa Ochozské jeskyně z roku 1857.

Předpokládám, že osobnost MUDr Jindřicha Wankela je zájemcům o krasovou tématiku známa natolik, že se o něm nemusím rozepisovat. Pokud máte
zájem se o něm něco dovědět, najděte si v naší Edici SE – 3 zde (na internetu)
její první ročenku z r. 2009 a v „Tématickém okruhu č. 3“ nazvaném „Šli před
námi“ hned na začátku najdete popis Wankelova života a jeho práce pro kras.
Někdy v létě r. 1857 navštívil v Blansku MUDr Wankela tehdejší rakouský
odborník (českého původu) na jeskyně a útvary krasu, profesor Adolf Schmidl.
Pokud se chcete o této (spíše v zahraničí známé) osobnosti něco dovědět, zadejte na internetu jeho jméno. Najdete tam o něm potřebné informace.
Zpráva o jeho návštěvě moravských jeskyní a u Dr. Wankela byla 3. října
1857 Adolfem Schmidlem publikována v listu „Abendblatt der Wiener Zeitung“
(Večerník vídeňských novin) pod názvem „Aus den Mährischen Höhlen“ (Z moravských jeskyní). Mimo jiné navštívil prof. Schmiedl v doprovodu MUDr Wankela tehdy i Ochozskou jeskyni, která se mu velice líbila. Nevím, zda Mládkova
a Wanklova mapa Ochozské jeskyně vznikla ještě před návštěvou prof. Schmidla, nebo až po ní.
Nicméně, krátce potom vychází Wankelův článek o Ochozské jeskyni, nazvaný „Die Höhle von Ochoz“ který vyšel v 30. svazku 16. ročníku „Ilustrierte
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Zeitung“, vycházejícím v Lipsku. Wankelův článek vyšel v 1. pololetí r. 1858 v č.
766 na str.162. Jeho překlad vyšel ve „Sborníku okresního muzea v Blansku“,
ročník 13/14 (1981/82) na str. 123 až 127. Překladatelem byl MUDr Jiří Urban,
(zemřelý v r. 2014) náš – v průběhu času (2008 – 2014) – externí spolupracovník, který nám řadu svých překladů věnoval k publikování v naší Edici SE – 3,
mimo jiné i Wankelův text.
A právě v tomto svém článku Wankel píše : „Z mnoha jeskyní, které se
mohou rozkládat v nitru tohoto řetězu kopců je známa pouze jedna ; byla
objevena r. 1831 jedním pomateným ševcem z Ochozu, který se domníval, že
se jím dostane do podsvětí. Text je doplněn dvěma obrázky dřevorytů z tehdejší doby, které se později údajně nacházely ve Wanklově pozůstalosti. Proč
v roce 1831, když známe popis jeskyně od J. Hornische z léta roku 1830 ? Možná proto, že v létě 1830 ještě nebyl pan hrabě Dietrichstein-Proskau majitelem
tohoto panství ? (? !!! ?)

Někdy ve stejnou dobu vychází útlá knížka, nazvaná „Macocha a její okolí“ jejímž autorem je kněz, sloupský kaplan Jan Nepomuk Soukop. Jak překlad
Wankelova článku, tak kapitolku o Ochozské jeskyni ze Soukopovy knížky najdete na dalších stránkách.
V obou těchto pracích se právě píše, že jeskyni objevil pomatenec. Zdá
se, že tuto informaci přinesl Jindřich Wankel svému příteli, kaplanovi Janu Nepomuku Soukopovi po návštěvě Ochozské jeskyně. Zřejmě ji tehdy vyslechl v
Ochozi (27 let po návštěvě Hornische v Ochozské ?) a já se ptám sám sebe, jak
a proč asi taková verze vznikla.

19

20

21

Jako součást Wankelova článku o Ochozské jeskyni vyšly v „Leipziger Ilustrierte Zeitung“ i
obrázky dvou dobových dřevorytů z Ochozské jeskyně Autor či autoři obrázku nejsou známy.
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Na předchozím obrázku jsou „Sněžky“. (Dnes Křížův dóm v pohledu z plošiny Křížovy vyhlídky), Na snímku níže Smuteční vrba s Křtitelnicí. ( Prostorově nadsazeno). (Dnes přechod
z Hornischovy chodby do Obývací chodby).
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A toto je popis Ochozské jeskyně z pera kněze, sloupského kaplana Jana
Nepomuka Soukopa.
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*
V roce 1860 napsal Vincenc Brandl ve své knize „Handbuch der Mährischen Vaterlandskunde“ tuto větu : „Jeskyně byla údajně objevena šílencem,
který jeskyni najíti chtěl“. ( ? ) A ostatní autoři, kteří o Ochozské jeskyni později
psali, tuto (podle mého) Wankelovu, Soukopovu a i Brandlovu nesmyslnou informaci o pomateném či šíleném ševci jen opisovali a upravovali jak se jim to
hodilo.
Výjimkou je Martin Kříž, který se ve svých spisech popisu objevení jeskyně vyhýbá a pokud se na kterémsi jednom místě o objeviteli zmiňuje, napsal :
„Byl okolní přírody důvěrně znalý“. Nic víc. Co Martin Kříž věděl ?
Jak jsem se již výše v této práci zmínil, pátral jsem mezi dříve narozenými
občany Ochoze (a Obce), zda nenajdu alespoň někoho, kdo by o objeviteli něco
věděl. Nenašel jsem nikoho. Pátral jsem tedy v archivech, zda nenajdu někde
aspoň zmínku o ševci Františku Vašíčkovi, o kterém se zmiňuje někdy v r. 1895
pan profesor Richard Trampler. Zjistil jsem, že do roku 1830 v Ochozi žádný Vašíček nežil. Zato v sousední Obci žilo 12 rodin Vašíčků. Někdy po roce 1830 se
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jeden z Vašíčků přiženil do Ochoze na Sapákův statek. Následně nějaký Vašíček
z Obce koupil v Ochozi statek, jehož majitel zemřel a jeho děti byly malé na to,
aby mohly efektivně hospodařit. To už byl krůček vpřed. Chtěl jsem ten příběh
napsat jako „literaturu faktu“. Jenže zjistit fakta kolem objevu jeskyně se mi
stále nedařilo.
Historek ze života občanů Ochoze, Obce i Hostěnic mi pamětníci napovídali dost. To už bylo na knížku. Ale o objeviteli pořád nic. A já jsem bytostně
chtěl dokázat, že jeskyni neobjevil pomatenec, ani šílenec, ale člověk soudný,
s perfektně pracujícím mozkem. Ten tlak mé vůle byl tak silný, že jsem spáchal
„hřích svého stáří“ a napsal jsem o objeviteli knihu. Tu knihu jsem nazval : „Jak
Francek Caprament díravicu objevil, a co se pak dál přihodilo“.
Tam, kde jsem fakta měl, jsem se jich úzkostlivě držel. Ale tam, kde nebyly jsem si musel vymýšlet, a tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Než jsem knihu
napsal, zemřel Miroslav Ivanov, proslulý autor literatury faktu. Knihu jsem se
snažil psát podle jeho schématu literatury faktu, tak jak je popsal a zveřejnil.
Jako jeho následovník byl v tisku označen pan Klobas ze Slavkova. Tak jsem
toho pána navštívil a věnoval mu svoji knihu, když vyšla, s tím, aby si ji přečetl.
Když jsem jej navštívil podruhé, (to už měl knihu přečtenou), se mě zeptal, co po něm vlastně chci. Řekl jsem mu, že po něm chci posouzení, zda se mi
podařilo napsat literaturu faktu. Usmál se a řekl mi : „Pane, vy jste v té knize
otevřel nejméně šest témat, na které by bylo lze psát literaturu faktu. Ale to, co
vy jste z toho udělal, to je vesnický román !“ Takže – povedlo se jenom to, co se
povedlo.
Nicméně, aspoň si myslím, že když už, tak jsem napsal knihu čtivou. Proč
si to myslím ? Když kniha vyšla, vzal jsem jeden výtisk a zanesl jsem jej do zaměstnání pracovníkovi jedné kulturní instituce, kterého jsem si vážil a kterému
jsem ji věnoval. Když jsem jej po několika dnech potkal, řekl mi : „Pane, vy jste
mi dal !“ Zděsil jsem se co se stalo a požádal jej o vysvětlení. Znělo takto : Chtěl
jsem být ten den z práce brzy doma. Ale měl jsem ten nešťastný nápad, že jsem
tu vaši knížku otevřel na konci pracovní doby a začetl se do ní. A z práce jsem
přišel domů až v půl jedenácté v noci. Tu knížku jsem na svém pracovišti celou
přečetl, pak jsem se teprve dokázal od ní odtrhnout.“ Tak aspoň to.
Kniha vyšla v roce 2004 v Brně v nakladatelství Šimon Ryšavý v nevelkém
nákladu jednoho tisíce výtisků a je rozebraná. Pokud vím, dva její výtisky jsou
v Moravské zemské knihovně a něco je v Knihovně České speleologické společnosti. Proč o ní vlastně píši ? Ne proto, že bych jí chtěl dělat reklamu. Ale přede29

vším proto, že možná poněkud posloužila k nalezení skutečného objevitele
Ochozské jeskyně. Co se stalo ? Co se pak dál přihodilo ?
V Ochozi žije archeolog pan Ondřej Mlejnek. Je (nebo byl ? – mezitím
byly volby) v Ochozi místostarostou. Když si přečetl moji knihu usoudil, že
objevitelem Ochozské jeskyně je některý z jeho předků a začal na tom pracovat.
A vypátral, že jsem sice ve své knize popsal část historie jeho rodiny, ale došel
k názoru, že v žádném případě osoba o které píši jako o objeviteli tu jeskyni
objevit nemohla. Prostě v tom, co on ví jsou události, které jsem neznal a které
moje předpoklady mění a všechno bylo jinak.
No, a protože je místní a pracuje v obecním zastupitelstvu, tak pátral dál
a zřejmě dosáhl tam, kam já už jsem nedosáhl. Zjistil, že někdy na začátku 19.
století přišel do Ubce (Obce) vysloužilý voják (asi dvaatřicetiletý) který se jmenoval František Vašíček, byl vyučený švec a před propuštěním z vojenské služby
sloužil řadu let v pluku nějakého šlechtice, jehož jméno si nepamatuji, ale které
mi pan Mlejnek v hovoru řekl. V Obci žilo už předtím několik Vašíčků, ale on nebyl s žádným z nich spřízněn. V průběhu času se sžil s o několik let starší vdovou
žil s ní a vzal si ji. Děti spolu už ale neměli. Tento Vašíček ale zemřel v roce 1825
! Nemohl tedy být v žádném případě v srpnu roku 1840 před jeskyní !
Ale mohl to být objevitel jeskyně ! Osobnost vysloužilého vojáka, člověka,
který v životě prošel ohněm bitev, člověka statečného a rozhodného, to je
osobnost mých představ objevitele ! Pokud sloužil jako voják na Balkáně, mohl
o jeskyních vědět svoje. Když byl propuštěn z vojenské služby, mohl se potulovat krajinou a na území jižní části Moravského krasu mohl objevit onu jeskyni,
což zapříčinilo, že se nedaleko ní usadil. Mohlo to být jeho strategické zázemí
v nejistých dobách válečných konfliktů. Držel ji v utajení a prozradil svoje tajemství svým přátelům teprve před svou smrtí. Teprve pak vyšla jeskyně ve známost. Tedy – až po roce 1825 ! Mohlo to tak být. Ale zjištění jak to skutečně
bylo, to už teď závisí na panu Ondřeji Mlejnkovi z Ochoze. Já už jsem „ze hry“.
*
Teď bych se zase vrátil k historii jeskyně. Nejprve si něco řekneme o tom,
jak jeskyně měnila svoje majitele. Naposledy jsem se zmínil o tom, že Dietrichsteinova dcera Terezie, provdaná Mensdorf-Pouily zemřela v r. 1856 a její majetek zdědil její manžel.
Hrabě Alfons Mensdorf-Pouily prodal v roce 1864 Křtinské panství, zahrnující obce : Křtiny, Březinu, Bukovinu, Bukovinku a Ochoz hraběti Vincencovi
z Bubna a Litice za 500 000 zlatých. Jak jsem již uvedl, nechal hrabě F. X. Die30

trichstein-Proskau v srpnu 1840 při zpřístupnění jeskyně jeskyni uzavřít těžkými
dubovými dveřmi. Jenže Ochozská jeskyně je také povodňovým tokem Hostěnického potoka a dalších podzemních vod. Takže při každém povodňovém
stavu tlak vod, které neměly kam odtékat tyto dveře vyrazil i se zárubní. Zpočátku se vody zřejmě také procezovaly mezi odlámanými kameny, kterými vyplnili lamači trativod, který původně odváděl vody do odtokových kanálů. Protože ale povodňové vody unášely spoustu kalů, zanášely je při svém proudění mezi kameny výplně a postupně tento možný odtok zcela ucpaly. Možnost odtoku
vod se neustále zhoršovala, stejně jako nanášení usazenin.
Když hrabě z Bubna zjistil, co se děje s dveřmi za povodní, nechal u kováře ukovat mřížové dveře, kterými mohla voda protékat a tak odpadla neustálá
oprava dveří a zárubní. Protékající povodňové vody, unášející kaly je ale dále
naplavovaly a usazovaly všude tam, kde voda ztrácela rychlost.
V roce 1882 prodal hrabě z Bubna Křtinské panství brněnskému továrníkovi Morici Tauberovi za 460 000 zlatých. Továrník Tauber Křtinské panství
prodal v r. 1894 Lichtensteinům, jejichž Pozořické panství s Křtinským panstvím
sousedilo. Lichtensteinové byli majiteli Křtinského panství do roku 1918, kdy při
vzniku Československé republiky propadl majetek Lichtensteinů státu.
*
Ve druhé polovině 19. století se Hostěnický potok propadal do podzemí
na severním konci Hostěnického údolí, v proláklině mezi skalními stěnami, v místě dnešního Hostěnického propadání č. 1. Prvního června roku 1879 v pozdním odpoledni došlo v Hostěnicích k průtrži mračen. Příval vod byl tak velký, že
zatopil nejen proláklinu, kterou dnes podle Martina Kříže nazýváme Vilémovým
údolíčkem, ale i spodní (severní) část Hostěnického údolí s několika usedlostmi,
jak to zapsal do obecní kroniky tehdejší hostěnický učitel František Kruták.
Oskenovaný zápis viz níže.
Tehdejší propadání (Dnes Propadání I.) nestačilo zřejmě povodňové vody
odvádět, a tak zatopily spodní část Hostěnického údolí do výše několika metrů.
Tlak sloupce vody na podloží zapříčinil otevření druhého propadání pod skálou
Gavaňou, (dnes opuštěný lom „Říčánkova skála“). Jak to během té povodně
vypadalo, popisuje Martin Kříž v knize „Jeskyně Moravského krasu, skupení
druhé a třetí“, kterou sepsal společně s Floriánem Koudelkou, na straně 147.
Píše zde :
„V červnu 1879 byla krajina kolem Hostěnic postižena velkou povodní.
Několik dní po povodni přijel jsem se do Hostěnic podívat na spousty, jež vody
byly způsobily. Potok (Hostěnický) ještě rozvodněný vrhal se do propadání
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před chobotem vpravo, u vápencové skály, (dnes Druhé propadání Hostěnického potoka – v západní zátoce prolákliny Vilémova údolíčka) do chobotu (k dnešnímu Prvnímu propadání Host. potoka v severní zátoce) tekl jen malý potůček.

32

Oskenovaný záznam učitele Krutáka v hostěnické kronice.
Pokračuje popis povodně Martinem Křížem :
V údolí Hádeckém (tj. v údolí Říčky) bylo plno nánosu (bahna, štěrku, balvanů);
z Ochozské jeskyně zdaleka bylo slyšeti temné hučení.
Kamenné veřeje, v nichž upevněny jsou dveře, byly vyzdviženy, železné
mříže u dveří zprohýbány a silný potok vrhal se 8 m přede dveřmi do otvoru
na půl metru širokého do podzemní prostory. (!!!)
Svědkové hodnověrní mi vypravovali, že při povodni oné vyrážel
z Ochozské jeskyně tak silný proud vodní, že nebylo možno přiblížiti se a že to
vypadalo právě tak, jako kdybychom u ohromné bečky vyrazili čepek.
Totéž opakovalo se při povodni v r. 1883.
*
No, a tahle povodeň je klíčovou událostí k další historii Ochozské jeskyně.
Do této povodně odtékaly Hostěnické vody „v chobotu“ jak nám popisuje Martin Kříž. Je to dnešní „Propadání Hostěnického potoka I.“ Naše Pracovní skupina
SE – 3 místo, kterému M. Kříž říkal chobot nazvala pracovně „Severní zátoka“,
protože leží na severním okraji prolákliny „Vilémova údolíčka“, což je název,
které tomu místu dal v r. 1864 sám Martin Kříž. My jsme ten název jen vyhrabali ze zapomenuté historie a začali jsme jej používat !
(Pokud jste zvědaví a chcete vědět podrobnosti o tom, proč Martin Kříž
toto údolí nazval Vilémovým údolíčkem, najděte si na www.speleo.cz/rocenkyse-3, tam si najděte naši Komplexní zprávu Pracovní skupiny SE – 3 a v jejím
sedmém tématickém okruhu, nazvaném „Potřebné informace a vysvětlivky“
najdete to, co hledáte).
Vraťme se ještě ke stručnému popisu Martina Kříže o povodni v Hostěnickém údolí. Napsal tam dále : Potok, ještě rozvodněný, vrhal se do propadání
před chobotem vpravo u vápencové skály. Otevřelo se tak zvané „Propadání
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Hostěnického potoka II.“ Zatím, co původní propadání, „Propadání I.“ leží na
kótě 371 m nadm. výšky, nově otevřené propadání „Propadání II.“ leží na kótě
370 m nadm. výšky. To znamená – o metr níž. Pokud tečou vody Propadáním I,
tečou mimo Ochozskou jeskyni a do Ochozské tečou jen za povodní, tj. za vysokých vodních stavů v podzemí, kdy zřejmě nestačí tamní vodosvodné cesty příval vod odvádět.
Pokud ovšem tečou vody Propadáním II., které je o metr níž než Propadání I., tečou neustále Ochozskou jeskyní. Tato situace je klíčová pro další historii
Ochozské jeskyně.
Protože původní cesty odtoku vod byly v průběhu času ucpány,. tak se
změnily původní (přírodní) odtokové poměry. Nemohly to už ani změnit mřížové dveře. V závislosti na tom se začaly některé partie vstupní chodby „Hadice“
zanášet usazeninami. Postupovalo to pomalu, ale důsledně !
*
V r. 1880 přichází do Jižní části Moravského krasu skupina studentů pod
vedením Floriana Koudelky. Objevují jeskyni, zvanou místním lidem „Díravica“.
Martin Kříž, který v r. 1864 napsal o Moravském krasu rozsáhlý článek, dal
v tomto článku této jeskyni název Kostelík. Prý proto, že v této jeskyni byly
v době napoleonských válek ukryty zlaté bohoslužebné nádoby z kostela
v Pozořicích (a snad i z jiných kostelů). V té době se ovšem zdejší vápencové kře
ještě neříkalo Moravský kras. Jindřich Wankel je nazývá „Moravské Švýcarsko“
a Martin Kříž tomu území říká „Moravské devonské vápence“.
Nicméně studenti v čele s Koudelkou dali jeskyni název Pekárna, pro její
podobu s chlebovou pecí. Tento název byl tak výstižný, že se mezi lidmi ujal a
užívá se dodnes. Studentská akce způsobila, že se o tuto jižní oblast krasu začala zajímat celá řada lidí. F.A. Krasser, ředitel německého gymnasia v Brně,
prof. Makowsky, vídeňský vědec Josef Szombathy a další.
V r. 1881 vydává profesor František Bauer útlou knížečku, nazvanou
Ochozská jeskyně. V úvodu publikace opakuje smyšlenku o objeviteli – pomatenci. Popisuje zde zpřístupnění jeskyně hrabětem Dietrichsteinem a přináší
první podstatnou informaci – náklady na zpřístupnění jeskyně stály pana
hraběte 5 000,- korun tehdejší měny. Další, stručná informace o objevitelském
vchodu „deset kroků za dnešním vchodem“ je zavádějící, protože tato visutá
chodbička, vedoucí do horní části trativodu vlevo za vchodem neodpovídá
popisu Johana Hornische z roku 1830 !!! V dalším textu se věnuje popisu
jeskyně a publikaci končí zprávou o horníkovi, který se spustil do bezedné
propasti v protější jeskyni. Zprávu o propasti ještě publikoval prof. Bauer dne
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27.07.1881 v listu „Brünner Morgenpost“. Tuto Bauerovu zprávu ale poslal do
říše bájí Florian Koudelka ve svém článku „Der Schweden Sitz – ein Beitrag zur
Höhlenkunde Mährens, který vyšel v časopise „Mittheilungen der Section für
Höhlenkunde des Österreichisches Touristen Club“, Jahrgang 2/1883. (Bližší
informace najdete v článku J. Pokorného, nazvaného „Koudelkova rozvědka
aneb historické vyprávění o bezedné propasti, která tam nakonec nebyla“ který
vyšel ve sborníku „Speleoforum“, ročenka 18/1999, str. 18 – 20).
*
Popis objevitelského vchodu vedoucího do chodby horního trativodu
vlevo za vchodem, který neodpovídá, (jak jsem již výše uvedl) popisu Johanna
Hornische z r. 1830 ale začala od této informace profesora Bauera řada autorů
uvádět jako objevitelský vchod. Dělo se tak prakticky až do r. 1997, kdy vychází
v ročence č. 16/1997 článek, nazvaný „Kde byl původní, objevitelský vchod do
Ochozské jeskyně ?“

Toto je ilustrace k citovanému článku.
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*

O práci profesora Tramplera, nazvané „Ochoser Höhle, ihre Entdeckung
und Endstehung“ se zmiňuji už na straně 8 této práce. Jako doplněk této Tramplerovy práce byla při ní otištěna mapa Ochozské jeskyně z tehdejší doby, kterou zaměřil a zakreslil Martin Kříž. Najdete ji o stránku níže.
Prezentuji ji zde především proto, že na ní chybí zakreslení povodňového
kanálu, který zřejmě odváděl vody z partií Hadice před „Okružní chodbou“. Proč
ji Kříž nezakreslil ? Já se domnívám, že proto, že v době, kdy Kříž jeskyni zaměřoval už byl tento kanál zcela ucpán náplavami a Kříž o něm už nic nezjistil a
proto ho nezaměřil a nezakreslil. A postupně se začala zanášet další kritická
místa v chodbě Hadici.

Bylo zde totiž nějakou dobu období, kdy byla jeskyně jen navštěvována
zájemci o její návštěvu, ale nic víc. Ale příroda pracovala na svém a upravovala
vstupní chodbu Hadici podle svého. Tam, kde povodňové vody musely prudce
měnit směr a ztrácely rychlost, tam se nanášely a usazovaly náplavy !
Teprve až přišli lidé, kteří nechtěli jeskyni jen navštívit, ale kteří ji chtěli
zkoumat a poznávat tajemství „neživé“ přírody se mohla situace změnit. Ale i k
tomu časem dojdeme.
Zatím se ještě můj čtenáři seznamuj s historií tak, jak probíhala
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Aby bylo čtenáři jasné, co mám na mysli, když říkám, že na Křížově mapě
chybí Povodňový kanál, najdete na další straně mapku vstupní chodby Hadice.
Objekt č. 5 je Povodňový kanál, objekt č. 12 je Okružní chodba. To je na Křížově
mapě ta smyčka mezi body 3, 4, 5 a 6 Křížova polygonu.
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Pro názornost srovnání jsem položil výřez z Křížovy mapy (obrázek vlevo)
vedle výřezu z mapy Hadice, kterou jsem překreslil z různých map několika autorů, (které byly zakresleny v různých měřítkách) překreslením do jednoho měřítka a doplněním či úpravou podle vlastního měření. (Obrázek vpravo).
Pochopitelně, Kříž na své mapě má zakresleny trativody vlevo za vchodem trochu jinak, než já. (Úplně v jiném směru). Ale můj náčrt zachycuje současný stav !
I když také nemám zakreslen přesný průběh Povodňového kanálu. Já
jsem tu příšernou, zabahněnou, ve skále vodami vybrázděnou díru jenom jednou prolezl a pak jsem ji zakreslil do zaměřených koncových bodů zpaměti. Ten
kanál je úzký a zaměřování by bylo obtížné, a výsledek by nebyl moc daleko od
mého zákresu z paměti. Tam nebylo co pokazit.
Nicméně si myslím, že nyní je čtenáři jasné, co mám na mysli, když píši o
Povodňovém kanálu. Má to svůj význam v dalším popisu historie jeskyně, lépe
řečeno, historie lidské činnosti v této jeskyni.
Na další stránce najdete ještě mapku, která zachycuje nejen vstupní
chodbu Hadici, ale i prostory před jeskyní, v okolí vchodu. Je to celek mapy, ze
které jsem pořídil výřez vedle výřezu z Křížovy mapy. Je to už řadu let, co jsem
tu mapku zhotovil. Tehdy byl kolem jeskyně ještě vysoký les a katavotrony byly
zřetelné. Les byl vykácen, terén je v současnosti zarostlý náletovým křovím, ve
kterém úspěšně už několik let bojují o své místo na slunci vysázené stromky.
Jakmile přerostou tu buřinu, zadusí ji a bude tam zase les. Taková je příroda.
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Koncem září roku 1900 přichází do Ochozské jeskyně geolog a tehdy
významný krasový badatel Vladimír Josef Procházka se svými dvěma přáteli,
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učitelem Ignácem Muzikářem z Mokré a R. Pohlem, studujícím Vysoké školy
Báňské. Výboj tohoto malého kolektivu popsal Procházka v článku „Nové
jeskynní chodby Ochozské“ který vyšel v časopisu „Zlatá Praha“, v ročníku
28/1901, v čísle 1 na str. 9 – 10. Procházka popisuje, že léto roku 1900 bylo
velmi suché, tak suché, že v srpnu toho roku vyschly všechny vodní toky v okolí
a ta tříčlenná parta se probila přes náplavu na konci Wankelovy chodby a postoupila v poznávání jeskyně asi o 320 m.
To, co objevili nazvali „Nová Ochozská chodba“. (Někdy je v literatuře
uváděna jako „Nová Ochozská jeskyně“). Protože prostup Wankelovou chodbou je velmi obtížný, zachovala se v této nové chodbě nádherná krápníková
výzdoba (na rozdíl od Velkých dómů) téměř bez poškození až do současnosti.
Jen pro zajímavost, útvar, který později nazvali němečtí jeskyňáři „Die
Traube“ (Hrozen) a on tento název nese dodnes, ten nazvali tehdy objevitelé
„Zvon“. Asi za měsíc vnikl do „Nové Ochozské chodby“ Florian Koudelka a Procházkův průboj zmapoval.

Koudelkův polygon je na tomto obrázku vkreslen do mapy Přemysla Ryšavého
z roku 1944 a opatřen vysvětlivkami. Procházka píše, že jejich postup zastavila
náplava, bahno a vodní tůně. Lze předpokládat, že postup ukončili někde před
Křížovým sifonem.
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II. etapa historie O.J.
Někdy v roce 1910 přichází do Ochozské jeskyně skupina 13 mladých mužů, jeskyňářů z Verrein Deutsche Touristen, Gruppe für Höhlenforschung“ dále
jen VDT - GfH (Spolek německých turistů, skupina pro jeskynní výzkum). Víme o
ní jednak z dobové literatury, ale především díky hranickému potápěči Fraňo
Travěncovi, který v olomoucké Universitní knihovně našel útlou knížečku, která
je výroční zprávou o jejich činnosti v r. 1911. Fraňo věděl, že se snažím dát dohromady všechny informace o historii výzkumů v Ochozské jeskyni a tak oskenoval její obsah, který mi poslal.
Díky Fraňovi Travěncovi Vám tady teď mohu vyprávět o nevelkém kolektivu mladých lidí, díky jejichž bezbřehé dřině nedošlo k tomu, že příroda sama
uzavřela cestu do této nádherné jeskyně. Třináctičlenná pracovní skupina byla
zřejmě částí rozpadající se skupiny německých jeskyňářů z VDT – GfH. Tuto činorodou a pracovně silnou jeskyňářskou skupinu vedl do r. 1910 Anton Graf,
který ji zadlužil tak, že se málem rozpadla. To co jsem teď napsal vysvítá z dalšího textu výroční zprávy uvedené pracovní skupiny. Více podrobností, přes
veškerou moji snahu, pomoc MUDr Jiřího Urbana a dalších externích spolupracovníků našeho Pracovního kolektivu SE – 3 se nepodařilo zjistit. Možná také
proto, že po druhé světové válce byly archivy VDT zničeny a s nimi odešly (až na
malé výjimky) jimi zaznamenané výsledky jejich výzkumů.
Berme tedy jako startovní blok dalších historických událostí, týkajících se
výzkumných prací VDT skutečnost, že tato parta přišla někdy v r. 1910 do
Ochozské jeskyně. Jejich zájmem byl především cílevědomý výzkum jeskyně,
která, (jak byli přesvědčeni) byla v dávných dobách součástí nějakého většího
vodosvodného krasového systému.
Nejen že byla, ona stále je součástí něčeho, dílem přírody které nějak při
odvádění vod z krasu fungovalo ! Jak fungovalo, to se snažíme my jeskyňáři dodnes zjistit a pochopit. My vlastně jen navazujeme na práci generací jeskyňářů,
kteří žili a pracovali v krasu před námi. A já, i když nemám dost informací, vidím stále význam jejich odvedené a dnes už málem zapomenuté práce, kterou
pro poznání krasu nezištně vykonali. A proto o tom píšu, aby se na to nezapomělo !
Ta parta přišla do Ochozské jeskyně plna touhy zkoumat její tajemství.
Jenže, mezi tím příroda pracovala podle svého a jak jsem se již zmínil, zanášela
v některých místech chodbu Hadici tak, že za zvýšených vodních stavů nebylo
z jeskyně úniku. Naštěstí, parta vedená studujícím techniky, Güntherem Nou41

ackhem měla dost zkušeností z práce v jeskyních, toto nebezpečí si dokázala
uvědomit, rozhodla se mu čelit a ohrožení výzkumu zamezit.
Je nutno si uvědomit, že od povodně v r. 1879 tekly krasové vody (díky
otevření se Druhého propadání Hostěnického potoka) trvale celou Ochozskou
jeskyní. Nejprve o tom zřejmě jeskyňáři z VDT hovořili s místními pamětníky, od
kterých se dověděli, že před povodní v r.1879 tekl Hostěnický potok do „Severní
zátoky“ (náš pracovní název), což se v současnosti nazývá „Prvním propadáním
Hostěnického potoka“ zatím co v průběhu povodně se otevřelo nové propadání
v „Západní zátoce“ (opět náš pracovní název) – v současnosti „Druhé propadání
Hostěnického potoka“. Pokud tekly vody Hostěnického potoka do Propadání 1.,
tekly neznámými cestami a jeskyní tekly za vysokých vodních stavů. Druhé propadání leží o metr níž než První, proto tekly jeskyní trvale.
Jeskyňáři z VDT si uvědomili, že je nezbytné vrátit vodní tok do Severní
zátoky, do místa Prvního propadání, aby mohly začít vyčišťovací práce zasedimentovaných přístupů. V r. 1910 tedy vybudovali ve Vilémově údolíčku (název
dal údolíčku v r. 1864 Martin Kříž) hráz, pomocí které vrátili Hostěnický potok
zpět do Prvního propadání. Za vysokých vodních stavů sice vody potoka hrázku
přetečou, ale po jejich opadnutí zafunguje hrázka a vrátí potok tam kam patří.
Proto Základní organizace 6 – 11 hrázku dodnes udržuje a pečuje o ni.
V r. 1911 zahájili jeskyňáři z VDT vyklízení zanešených prostor v Hadici. Ti
pracovití šikulové si tato místa zakreslili do mapy Hadice jako „sifony“.
.

Uvažovali o tom, že budou muset pomoci povodňovým vodám v odtoku
prostřílením asi 30 m dlouhého povodňového kanálu. Jaké bylo jejich překvape42

ní, když při čištění „1. sifonu“ objevili jakousi zasedimentovanou chodbu a po
jejím vyčištění, zjistili, že je to přírodní odvodňovací kanál, který vody zanesly
proto, protože neměly kam odtékat. Sama příroda je odměnila tím, že jim usnadnila práci. Ti hoši přicházeli každou sobotu navečer, pracovali celou noc,
ráno se najedli, trochu se prospali „pod širákem“ a v nedělním odpoledni se
vraceli do Brna, aby v pondělí ráno zase nastoupili do práce. Církevní svátky
prožívali při práci v jeskyni. Tam kde skály bránili průtoku vod trpělivě vytloukali
díry pro nálože a odstřelovali skály, mezi kterými se náplavy usazovaly.
Tak se jim podařilo odstranit náplavy, které bránily vodám odtékat. Následná povodeň, (které udělali cestu) vypláchla zbytky náplav, které se nepodařilo vyklidit a hoši se mohli věnovat vlastnímu výzkumu jeskyně.

A toto je jejich mapa z období, kdy v jeskyni pracovali. Myslím, že na ten
kolektiv, který se v Ochozské jeskyni tolik nadřel můžeme jen vzpomenout
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s úctou. Někdy v roce 1912 odtud odešli do Býčí skály aby rovnou z ní byli
povoláni do První světové války, ze které se mnozí už nevrátili.
Po První světové válce se ti, kteří zbyli v Ochozské jeskyni zase sešli. Pod
vedením Ing Günthera Nouackha se prokopali místem, kterému dnes říkáme
Křížův sifon, objevili Zadní kapli a zastavil je první skutečný sifon, který nazvali
„Nouackhův sifon“. Snad pro neshody ve vedení kolektivu, snad ze služebních
důvodů, (tato příčina není zcela jasná a prameny informací nejsou vždy spolehlivé) odchází ing Nouackh z Brna a vedení kolektivu se ujímá Alfons Zlamal.
(Protože to byl Němec, je nutno vyslovovat jeho jméno tak, jak by jej vyslovil
Němec ! Tedy – „Clamal“ ! Němci totiž ve své gramatice čtou Z jako C !).
V r. 1922 vyčerpali Německý sifon, prostoupili jím a objevili Labyrint, ze
kterého se prokopali do horní části Kamenného žlíbku a tak vznikl Horní vchod
Ochozské jeskyně. Někdy v prosinci r. 1932 se probili přes Nouackhův sifon
až ke Třetímu sifonu na konci Nové Ochozské chodby. Od té doby nedošlo
v Ochozské jeskyni k novému objevu.
Čas běžel, eskalovala (díky Hitlerově politice) národnostní nenávist a
vypukla Druhá světová válka. Mladí němečtí jeskyňáři narukovali na frontu, ze
které se v drtivé většině už nevrátili. Ti staří, kteří na frontu už nemuseli, byli po
válce odsunuti.
Stalo se tak rozhodnutím vítězných velmocí, které si časem
uvědomily historickou ošidnost německého osídlení českého pohraničí,
která byla jedním ze základů Hitlerovy agresivní politiky a přivedla svět do
války ! Toto rozhodnutí bylo předmětem jednání zástupců velmocí
v Teheránu, na Jaltě a v Postupimi v průběhu války a po válce !!!
Nikoli nějakými Benešovými dekrety, to byly jen prováděcí pokyny
k potrestání válečných zločinců a konfiskace či propadení německého majetku
státu jako náhrada za způsobené válečné škody !) A tak se ztratila kontinuita
českých a německých jeskyňářů.
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