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Řičánkovaskala-obnoveníprůzkumuvmístěbývaléhopracovištěz06-11
KrálovopolskánadHostěnickýmpropadánímll(khistoriiaspeleoarcheologii

jedné méně známé lokality v jižní'``čá`sti Moravského krasu)

Petr Kos, Petr Nováěek, Jan Němeěek, Igor Harna (ZO 6-.12 Speleologický klub Brno)

Úvod                              `.   ,

Pracoviště  .nedal,éko `.H'ostěnického  propadání  11  souvisí
s objevem Ventaroly` členy ZO 6-11  Královopolská (A. Tů-
ma, V. Brauner a J. Novotný), ke kterému došlo roku  1982

(blíže k lokalizaci Himmel  1990,  2001).  V roce  2012  byla
lokalita poprvé publikována (bohužel  s nesprávnými údaji
a bez mapové dokumentace) v obnoveném komerčně ladě-
ném katalogu jeskyní pod označením „V Řičánkově lomu"
a opatřena bez konzultace  s pracovní  skupinou na lokalitě
čísly Ř-13B  a  1426C  (Himmel  a Himmel  2012:  35).  Bylo
to  v  době,  kdy ve  ventarole již  celých  5  1et pracovala ak-
tivně mokerská skupina Speleologického klubu Bmo, jejíž
zásluhou byla  opětovně  otevřena  objevná kavema  (JTSK:
Y = 586779.352; X =  1156742.680; Z = 379.221), která by-
1a zmapována a nazvána na paměť hostěnických vápeníků,
kteří zde lámali v minulosti kámen, Řičánkova skala; regis-
trační číslo jeskyně z roku 2007 je  1422D, a takto figuruje
od té doby i v úředních spisech. Pod tímto označením a ná-

Foto 1  Dnes jÉ hbtorická fotografie z opjevu ventaroly pod skák" „Ga-
ťafúj. z roku 1982 (Foto V. Brauner)
Phob 1 A historkal photo (1982) of the discovery of a ventarole under
ď- Gavaib Cff (moto by V. Brauner)__

zvem bylo  roku 2011  započato  také  se  soupisem závěreč-
né zprávy, která bude odevzdána do archivů Správy CHKO
Moravs]q/ kras v Blansku a ČSS ZO 6-12.

Bezprostředně před zaháj ením revizní otvírky pracoviště
došlo mezi členy zúčastněných stran k výměně infomací,
které  objasnily  způsob  objevu  a  nasměrovaly  i  cestu  dal-
šího terénního průzkumu.  Pamětník A.  Tůma ve  své kore-
spondenci uvedl, že byla prokopnuta cca lm hluboká krátká
vstupní šachtička vedoucí do malého dómku v balvanité suti

(objem  cca  1  m3).  Odtud  pak  pokračovaly  dolů  neprůlez-
né úžiny. Vstupní  šachtička byla zakonzervována ucpáním
velkými dřevěnými poleny a lokalita uvedena do původního
stavu. Z objevné akce pochází fotografie, poskytnutá členům
ZO 6-12 A. Tůmou z osobního archivu V. Braunera, kterým
za její poskytnutí patří opětovný dík celého autorského ko-
1ektivu.

K tomuto pamětnímu záznamu lze j eště připojit originální
zprávu V. Braunera (26. 2. 2007), která zní: „30.10.1982 já
- Vít Brauner, Osada - Tomáš Hebelka, Šilhoun - Jaroslav
Novotný, Tonda -Antonín Tůma. Šachta: začali jsme u bý-
valého propadání nedaleko Hostěnického ponoru. Šachtička
byla úzká, takže tam nastoupil Tonda a začal hloubit.  My
jsme na laně vytahovali kýble s hlínou ven. Byla to docela
dobrá práce pro toho dole. Pak se tam vytvořil dosti veliký

prostor a takjsme tam slezli i my a venku zůstal pouze Osa-
da. Průvan prozrazoval přítomnost veliké jeskyně. Mezi ve-
1ikýmibalvanybylalepostupvelicesložitýaněkdyiznačně
nebezpečný. Proto jsme práci ve dvě hodiny ukončili s před-
sevzetím, že v ní musíme někdy pokračovat. Musí se ale po-
řádně vydřevit prostor uvnitř." Po této příhodě však zůstala
tato nadějná lokalita dlouhodobě speleology nepovšimnuta.

Ještě  než přikročíme  k hlavnímu tématu  článku, je  nut-
né upozomit, aby nedošlo opět k případnému nedorozumě-
ní mezi dalšími speleology, jak se na základě nevědomosti
členů ZO 6-12 nakonec stalo (srv. Slezák 2012), Že k obno-
vení pracoviště došlo až po vzájemné bezproblémové kore-
spondenční  domluvě  ®římo ukázkové,  ze  dne  6.  2.  2007)
mezi  zástupci  Správy  CHKO  Moravský  kras  v  Blansku
a ZO  6-11  a 6-12,  po které byla podle právních předpisů

podána Žádost o povolení ke zřízení speleologického praco-
viště. J. Himmel uvažoval původně o otvírce ventaroly do-
davatelským způsobem.

Kobnovenípracovištěveventarolepodskálou„Gavaňou"
u Hostěnického propadání 11 (dříve Vilémovo údolíčko: srv.
Kříž  1867; Pokomý 2013) došlo  10. 2. 2007 jedním členem

(P. Nováček) a příznivcem (J. Beránek) ZO 6-12 Speleolo-
gického klubu Bmo. Již během prvního průzkumu lokality
bylo proniknuto do volné síňky s citelným průvanem. Odha-
dem bylo zjištěno cca 4,5-5 m chodeb a provedena základní
fotodokumentace. Ke zmapování jeskyně došlo 27. 2. 2007
P. Kosem a P. Nováčkem. Kromě fotografické dokumentace



SPELEOFÓRUM     2014    RočNÍK/VoLUME 33

•      -....    ..--:-_.-`-, --- ::.   J.   :   .ť     ._.'-ť..:'-`.:`.-..t.

áC

•:..'EllpT `    ,  .  , .`. ..T .' .Z ,•.  .-T   :   :,.'....  :  .  .

výdřevaalnístěna1mnkovas

'0
•-......*    '  -'  '  '  --'

•`.é              l p4

•:':......`-:t•...``.[:°oznšdí}ení•.... ....,:...      p3           y

S1.
•    .'    ..0 1                 .-,H

::.:.`.=:..:........'`":....€t....,....

•       .   `-..•_.-.. '                                   y

--.......   .    ..` 2
:...-...-....::t.:.--.-......-..:.r.z......-...,  ,.   -

•..    ,      .
-  .`'     `` -...   .  ..   ž,.      .                                 . . .-. . ..

..

`..,...._`::... . . ` `..,...,•krasová
*-                 skalní stěna     ..:.,---..t'.....\

1/,

..--.H
rokl

sŘ:,on,`(`,                   o

1'
I'\

lomem           iiiťť:j.'..`.                     \,

ij|j..Í.                        `    j.č.1426C Rič=-..-ť:.`  Í    r`:_` i m.b.č.  1    ve v hodu

VENTAROLA

Měřil  a  kreslil:  P.  Kos

ČSS ZO 6-12 Speleologický klub Brno

Stav: 2007 -2013

3t)r.1  Sonda  průzkumných šachet 1-111 s profily zachycujicími geologické a antropogenní vrstvy vyplňující krasovou  rokli (Autor P.  Kos)
ES. 1  Exploratory shafls 1-111 with veriical sections showing geological and anthropogenic layers filling the karstic gorge (Drawing by P.  Kos)

b}-la provedena také fixace měřičských bodů stabilizovanými
`ilTty do  skalních bloků.  Polygonálně byl proměřen prů-
běh jeskyně vůči situaci na povrchu, aby mohla být řešena
"hnika eventuální otvírky nového vchodu, nebot' podzem-
m- dutina, vzniklá mezi nestabilními skalními bloky, nebyla
z hlediska dalšího průzkumu bezpečná. Známky eroze byly
m stěnách kavemy patmé jen minimálně, bylo však celkem

jisté, že  se jedná o neaktivní vyšší povodňový ponor Hos-
iĚrického potoka, který se dostává do hydrologické fiinkce
až během mimořádných povodní, kdy je spodní povodňový
ponor 11 (chápáno ve vztahu k hlavnímu ponoru 1; Himmel
:013: 6; Slezák 2013 : 7), odvádějící vody Hostěnického po-
toka ze dna Vilémova údolíčka do Ochozské jeskyně, zcela
zahlcen vzdutými vodami.

Na konci chodby byl kamenitý zával a málo dimenzovaný
trativod s výrazným průvanem (v době nového otevření ka-
`-emy vál průvan směrem ven z jeskyně, což je jasný důkaz

o vztahu dutiny k většímu podzemnímu systému, nacházej í-
címu se momentálně v zimním režimu). V síňce před trativo-
dem byl zjištěn asi 25 cm dlouhý kořenový stropní krápník.
V koncovém závalu byly pak zastoupeny, kromě ostrohran-
ných  kamenů,  také  fragmenty  propálené  hlíny  z  provozu
dvou historických vápenek,  které  stály nad jz.  hranou po-
nomého  údolíčka  a jejichž  pozůstatky jsou v  zalesněném
terénu patmé dodnes.  Relikt největší z nich spojuje mylně
Slezák (2013:  8-9) s lůmkem, jehož založení podle něj po-
strádá svou logiku. Jeden z autorů se ve shodě s L. Slezákem
domnívá, že středověký obj ekt byl vsazen do závrtu, vyplně-
ného lehce kopatelnými hlinitými usazeninami.

Průzkumné práce
V roce 2007 se členové ZO 6-12 pustili se svými přívržen-

ci do kopání průzkumé šachtice (JTSK: Y = 586784.164;
X  =  1156750.011;  Z  =  379.085),  která  se  snaží  dosáhnout
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koncového komínku v jeskyni (na mapě označen pracovně
jako „Křížův komín"). Postupně se přistupuje k metodě pa-
žení šachty za pomoci ocelového rámu a larsen (tzv. „výže-
1ezy"), které jsou s rámem spojovány pomocí šroubů. Tímto
způsobem je šachta o rozměrech cca  1  x  1 m „vyželezehá"
do hloubky větší než 5 m (Geršl 2013,123).

Postupně se dochází ke zjištění, že sonda šachty je ražena
ve  výhozech  štěrlů a navážkách vápenek,  které  sem byly
ukládány při práci v historických pecích nad hranou údo-
lí  a z  lomu,  který  odebral  značnou  část původní uzávěro-
vé  stěny,  které  se jed,nou  stránou průzkumná šachta dotkla
(srv. Slezák 2013, 7). Ran`ě novověký lom odebral skalní stě-
nu starého propadání v sz.  směru přibližně do vzdálenosti
1540m, porušil přitom část staré cesty vedoucí k nedale-
kým vápenicím, čímž zcela zakryl relikt starého propadání.
Na stěnách současného skaliska „Gavaňa", jež je prokaza-
telně pozůstatkem novověkého  lomu, je  možné  pozorovat
otvory po vrtacích tyčích, kterými se v lomu za pomoci trha-
vin rozpojovala homina. Jednu stěnu (sz.) průzkumné šach-
ty (1) tvoří původní skála, která byla lomem snížena k sou-
časné  druhé  etáži přibližně  o  10m.  Zbývající  stěny  šachty
tvořila nestabilní suť, coŽ neblaze ovlivnilo stabilitu celého
díla, poškozeného následně během jamího tání v roce 2009
(srv.  Hama et al.  2010), kdy se  začala konstrukčně poddi-
menzovaná „výželeza" pod tlaky nestabilního obsypu šach-
ty nečekaně bortit.

j. č. i426C   RICANKOVA SKALA
(VENTAROLA NAD HOSTĚNICKÝM PROPADÁNÍM 11)

Obr. 2 Jeskyně Řičánkova skala na pracovním plánu, s vývojem prů-
zkumných šachet 1-11 v pokračování koncové pariie  Křížova  komínu

(Autor P.  Kos)
Fig. 2 The Řičánkova skala Cave on a working plan with exploratory
shafts 1-11 in the continuation of the terminal part of the Kříž Chimney

(Drawing by P.  Kos)
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Obr.  3 Zlomky keramických  nádob z vrstev č.14 a 24 z jv.  profilu šachty I

(Autor P.  KOs)
Fig. 3 Fragments of ceramic vessels from strata No. 14 and 24 from the
SE face of Shaft I  (Drawing by P. Kos)

Od téhož roku nastaly opakovaně technické komplikace
spojené s obnovou výztuže, které se táhly prakticky až do ro-
ku 2011, kdy bylo rozhodnuto, Že část „výželezy" bude de-
montována a nahrazena výztuží dřevěnou o větších rozmě-
rech (Geršl 2013,119,121). Pro tyto účely byla stará šachta
obkopána, sesazen homí rám a sonda rozšířena do maximál-
ních možných dimenzí. Díky naddimenzování šachtice (11)
bylo zjištěno, že ve vzdálenosti cca 2,5 m jv. směrem od pů-
vodní údolní „uzávěry" se nachází další skalní hrana, která
nebyla dříve  nikomu známa,  protože  byla také již  částeč-
ně odtěžena lomem (spodní etáž opět s otvory po vrtacích
tyčích) a dodatečně ještě zasypána. Tímto okamžikem bylo

prokázáno,  že průzkum probíhá v úzké kaňonovité kraso-
vé rokli, která je zaplněna intaktními sedimenty a ještě na-
víc překryta antropogenními vrstvami. Dříve prozkoumaná
jeskyňka Řičánkova skala byla pouze menší dutinou, která
využívala jednu stěnu kaňonu, přičemž zbylý prostor byl vy-
mezen chaoticky nakupenými balvany a vzájemně zaklíně-
nými skalními bloky.

Krasová  rokle je  ve  skutečnosti  mohutnou kaňonovitou
jeslqmní  chodbou, jejíž  výška  přesahuje  7m.  Jak  později
ukázal postup v šachtě, jejíž počva se zastavila na koncent-
raci balvanů s průvanovými trativody, hloubka chodby bude
podstatně větší. Modelace obou stěn, z nichž jedna byla sle-
dována až do hloubky 9 m, nese jasné známky eroze i koroze
a naznačuj e zkrasovění vyššího významu.

Stratigrafie
V sondách šachet 1 a 11 byl dokumentován jz. profil, který

poskytl značně důležité údaje. Dokazuje, že se jedná o kra-
sový kaňon, snad přecházející směrem ke Kamennému žlib-
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Lm ve větší jeskyni, u které byla při práci v lomu odstraněna
`yšší část stěn a stropů, z nichž sz. stěna tvořila kdysi hlavní
uzávěrovou stěnu slepého ponorového údolí. Se stropní čás-
n. chodby lze snad spojit rozměmé skalní bloky, na které se

prišlo v průzkumné šachtě 5 m hluboko.
Podle způsobu uložení vrstev se zdá, Že antropogenní hli-

nito-štěrkovité vrstvy byly do  prostoru jeskyně  vsypává.ny

postupně  shora po přilehlém  svahu,  přičemž  došlo  na dně
chodby ke vzniku. homolovitého útvaru. Nejvýše ležely tlu-
Čené štěrky a váp.encová tříšť, která byla níže doplněna ješ-
té o kousky zestruskovatělých hlín a vápenců s drobky do-
Červena  vypálené  mázaniny.  Tato  poloha  spočívala  shora
na  anatomický  uspořádaných pozůstatcích  většího  zvířete,
heré bylo podle lebečních znaků možné označit za kostru
koně ®odle lokálního obrusu zubů evidentně uzděného taž-
ným postroj em). Z intaktních kontextů byly získány zlomky
hnědě polévané keramiky z období novověku (18./19. stol.).
S`Tchní štěrkovito-hlinité vrstvy promíšené „červenicí" pro-
ziazují, Že se jedná o deponii vzniklou při přípravě a rovněž
`-  průběhu pokročilé  těžby kamene  v  nedalekých novově-
kÝch lomech. V úvahu přichází mělký etážovitý lůmek, je-
hož pozůstatky se nachází přímo nad speleologick}h praco-
`ištěm (srv.  Slezák 2013:  8).

Pod ostatky koně byl zachycen j emně sprašovitý šedohně-
dý hlinitý horizont  s  drobnými uhlíky  a zvířecími kostmi,
z kterého pochází zlomky keramiky z rozmezí 13. a 14. sto-
letí. Pod touto polohou již následovaly pouze hladce koro-
dované vápencové kameny s vyplavenými dutinami, které
pozvolna přecházely ve skalní bloky, mezi nimiž vyrážel ci-
telný průvan.

Speleologická  sonda  se  v  hloubce  kolem  4m  propojila
s dříve dokumentovanou jeskyňkou a odhalila za ní pokra-
čování  další  větší  dutiny,  která ústila pod  sz.  stěnou  rokle
do balvanité suti a směrem k JV přecházela do dutin vznik-
1ých sufózí ve sprašových hlínách. Vzhledem k přítomnosti
vápenatých konkrecí se mohlo jednat o spraše, drobné uhlí-
katé vrstvičky v subhorizontální poloze  shodné s úklonem
svahu však prokazují alespoň zčásti jejich antropogenní re-
depozici. Trativody jevily známky průvanů a směřovaly str-
mě  dolů,  byly  však pro  člověka  neprůlezné.  Téměř u  dna
šachty byla v její j.  stěně odkryta mezi bloky puklina, kte-
rou bylo možné dohlédnout do vzdálenosti cca 3 m ve směru
k Hostěnickému propadání 11.  Její průzkum byl z hlediska
směru průvanů velmi nadějný,  avšak z hlediska nestability
skalních bloků značně nebezpečný.  Zde zastavily další na-
dějný průzkum problémy s železnou výztuží šachty, kterým
se již nedalo čelit.

Archeologie a jiné souvislosti
S nálezem novověké mršiny koně souvisí také útvar, jenž

je evidentně pozůstatkem dalšího vyššího patra lomu, který
je  starší  než  lom v „Gavani".  V jeho úrovni byla v minu-
1osti  provedena  lidmi  skrývka  povrchových  vápenců,  kte-
ré byly vlastním hloubkovým výkopem narušeny jen mini-
málně. Jednoznačně se jednalo o využití vápence, který byl
získáván ze zvětralých  svrchních úrovní  skalního podloží.
Místopisně  se může jednat o  lom, který původně  souvisel
se středověkou a novověkou polní tzv. „selskou" vápenkou,

jejichž pozůstatky se nachází v ose staré lesní cesty vedoucí
jz. podél hrany j. dílu ponomého Vilémova údolíčka. Mlad-

Foto 2 Povrchové pracoviště ZO 6-12 u jeskyně Řičánkovy skaly v roce 2013 (Foto P.  Kos)

Photo 2 A suriace workplace of the 6-12 caving club near the Řičánkova skala Cave in 2013 (Photo by P. Kos)
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1 5-20 m
k Řičánkově

skale

Obr. 4 Povrchová situace staré cesty s vyznačením terénní pozice historických lomů a vápenek jz. nad pracovištěm v jeskyni Řičánkova skala.

A ,  8 -lom a vápenka rodiny Řičánků; C -středověká kanálová vápenická pec (Autor P. Kos)
Fig. 4 A surface setting showing an old trail with indicated positions of historical quarries and lime kilns to the SW of the site at the Řičánkova skala Ca-
ve. A, 8 - a quarry and a lime kiln of the Řičánek family; C - a Medieval canal-type lime kiln (Drawing by P,  Kos)

ší z nich byla roku  1862 majetkem rodiny hostěnických vá-

peníků ŘičánH (otec a dva synové:  srv. Pokomý 2013:  12;
Slezák 2013 : 8), kteří tu pro ni lámali prokazatelně kámen.

Jemně plavená šedohnědá jílovito-prachová hlína se zlom-
ky středověké keramiky, 1ežící cca 7 m hluboko na dně prů-
zkumné šachty (1) Řičánkovy skaly, koreluje překvapivě se
sdělením M. Kříže, který se někde přibližně v těchto místech
spustil po povodni roku 1864 do jícnu 7,5 m hluboké propas-
ti (hloubko\ý údaj  činil 4 vídeňské sáhy:  srv.  Kříž a Kou-
delka  1902:  121; Musil 2011:  93,  s další literaturou; Pokor-
ný 2013:  13; Slezák 2013:  11), z které pokračovaly do dvou
stran volné chodby se zakr)ft]h trativodem a 20 m hlubokou
propastí, jejíž průzkum se stal málem M. Křížovi osudný.

Pod nálezy z období středověku spočívaly v šachtě vápen-
cové kameny a bloky s přirozeně korodovan}h povrchem.
Evidentně se tedy jedná o přírodní depresi, která byla lidmi
od vrcholně středověkého období za provozu vápenické pe-
ce postupně cíleně zasypávána.

Středověkou  pec  představuje  obdélná jáma,  která poruši-
la  starší  vozovou  cestu  míjející původně prostor propadání.
Cesta vedla od rozcestí „Troják" (dřive „Trojatá": srv. Pokor-

ný 2013:  12; nebo „Trojmezí``:  srv.  Slezák 2013:  8) ke skále

„Gavani", původně tvořené skupinou menších lomů. Cesta se
později stala místem založení lomu Řičánkových a následně
i skutečného obecního novověkého lomu (srv. Pokomý 1996;
Nováček a Kos 2002). Výrobní odpad z obou vápenek nebyl
vrstven jen valovitě kolem nich, ale deponován také do pro-
storu krasové rokle  starého  inaktivního ponoru (situace viz
revidovaný   geodeticko-topograficlq7   a   telegnostický   plán:
srv. Slezák a kol. 2009; Slezák 2013: 9).

Archeologicky a historicky lze tedy sondu jeskyně Řičán-
kovy  skaly  s  největší  pravděpodobností  ztotožnit  s  místem

průzkumu neznámých jeskyní M. Křížem v  19.  století (blíže
k tomu Pokomý 1996, 2013; Kos a Nováček 2002). Jeskymí
komín, v podobě, o níž se zmiňuje Pokomý (2013:  13) na zá-
kladě historických údajů M. Kříže, se tu ale ve skutečnosti ni-
kdy nenacházel a náhodně jej neotevřeli při lámání kamene ani
vápeníci Řičánkovi, jak se původně uvažovalo. Krasová rokle
tu ve skutečnosti existovala s částečně otevřeným trativodem

ponoru prokazatelně již od vrcholného středověku, kdy ji po-
prvé využili vápeníci, hlásící se s\qú původem k osadám ná-
jemných vápenílů z Mokré a Hostěnic, zajišťujících výstavbu
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Foto 3 Bývalý lom rodiny Ričánků z Hostěnic nad „Gavaňou" (Foto P. Kos)
Photo 3 A former quarry of the Řičánek family from Hostěnice above the

Gavaňa Cliff (Photo by P,  Kos)

hradebního systému Bma a snad i dvou blízkých hradů - Ho-
rákovského  a Vildenberka.  Lze však připustit,  Že Řičánkovi
mohli vrcholovou partii jeskyně při pokusu o těžbu vápence
lokálně narušit a opětovně odkrýt jícen ponoru, který se ná-
sledně při povodňových přívalech otevřel v celé své šíři.

I když je zánik ponoru spojován obvykle jen s povodní,
nemalý podíl na jeho zmizení měl především lom „Gavaňa",
keTý byl v provozu v 19.-20. století, jak nás o tom infomu-
je stav, zachycený na mapovém listu č. 4357 111. vojenského
mapování (měřítko  1  :  75  000) z let  1876-1878 (srv. http://
c`ldmaps.geolab.cz).

Závěr
Výzkum ventaroly u Hostěnického propadání 11 nebyl do-

sud členy ZO 6-12 ukončen. Jeho úkolemje dosáhnout ver-
tikálních dutin, které povedou k propoj ení povrchu u ponorů
s koncovou částí Nové  Ochozské  chodby v  Ochozské jes-
L+mi. Nové kolorační výzkumy, provedené v ponoru 11 čle-
n}' ZO 6-11,  Správou CHKO MK v Blansku a hydrology
z Prahy, prokazují přímé napojení ponomých vod Hostěnic-
kého  potoka z  propadání  11  na  Ochozskou jeskyni,  kterou
`-ody protečou od ponoru při vyšším vodním stavu přibližně
za 30 min.  (srv.  Balák 2001; Vysoká a kol.  2007;  Himmel
=013).

Prvopočáteční  průzkuinné  práce  odhalily  existenci  další
fluviální vtokové nebo ponorové jeskyně, která má podobu
`ysoké kaňonovité rokle, jejíž stropní části byly do značné

Foto 4 0puštěná polní jámová vápenka rodiny Řičánků (Foto P.  Kos)
Photo 4 Field wfth an abandoned pft lime kiln of the Řičánek family (Photo by P.  Kos)

vzdálenosti od místa výzkumu destruovány, a to buďto při-
rozeně dlouhodobými geologickými procesy, nebo relativ-
ně nedávnou činností člověka. Tento fakt lze doložit táhlou
depresí, využitou ve středověku úvozem, kterou pod ozna-
čením „bogaz" najdeme již ve starší speleologické literatu-
ře  (srv.  Himmel  1990,  2001;  nověji  v  Himmel  2013:   10).
Jelikož neznáme spádové poměry dna této fluviální jeskyn-
ní chodby, nelze zatím stanovit, zdali se jedná o horizontál-
ní jeskyni odvádějící vody původně směrem ke Kamenné-
mu žlíbku, nebo o jeskyni ponorovou, která postupně klesá
k současným známým chodbám Ochozské jeskyně. Výšku
chodby,  tedy  pokud by  komunikovala  se  dnem Vilémova
údolíčka (srv. Kadlec 2001 ; Dostál a Tomešek 2003), lze od-
hadnou na cca  17-20m, při maximální  šířce 2-3m a stro-

pem v úrovni cca 377 m n. m. Evidentně se jedná o chodbu
předkvartémího stáří, neboť ji vyplňují spraše nebo sprašo-
vé hlíny, které se sem dostaly až po propadu stropních lavic,
které  leží přibližně  5 m hluboko.  Průvanová činnost může
proto  souviset až  s  mladším zkrasověním,  které má vazbu
na recentní jeskynní systém. Pracoviště bměnského speleo-

Foto 5 0bdélná prohlubeň mohutné vrcholně-středověké vápenky s pra-
dávným úvozem, využívající prohlubně krasového závrtu jz. od Řičánko-

vy skály (Foto P.  Kos)

Photo 5 A rectangular depression after a large High Medieval lime kiln

with an ancient incised wagon trail, making use of a depression of a kars-
tic sinkhole SW of the Řičánkova skala Cave (Photo by P. Kos)

klubu Řičánkova skala představuje podle užité speleologic-
ké terininologie nej spíše inaktivní paleoponor Hostěnického

potoka,  ke  kterému náležela  dosud neznámá fluviální jes-
kynní síť.

Perspektivy dalšího průzkumu
Perspektiva průzkumu trativodno-odtokových cest Hostě-

nického potoka směrem od propadání v Hostěnickém údolí
j e dlouhodobým problémem, který se snaží řešit speleologo-
vé dvou místních základních organizací ČSS (6-11  a 6-12)

již  mnoho  let.  Průzkumy  směřující  do  okolí  Kamenného
žlíbku (Hadí, Hynštova ventarola, Špičatý a Mechový závrt)
skončily  postupně  v  obtížně  překonatelných  trativodných
partiích,  v  nichž  se  doposud  odehrávají jen  velmi  drobné
Íýzické  postupy.  V  Řičánkově  skale  se  tak  nabízí  speleo-
1ogům po  delší  době  nové  možnosti  průzkumu ponomých

partií Ochozské jeskyně, které nebyly nikdy úspěšně reali-
zovány ze strany její podzemní části (např. komín č.  1 :  srv.
Himmel  a Himmel  1967,  2012,  s  další literaturou;  k teore-
tické problematice průzkumu komínů nověji  Slezák 2013,
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Foto 6 Současný stav šachty (Foto 1.  Harna)

Photo 6 Present state of the shaft (Photo by 1. Harna)

10). Autoři se rovněž přiklání, v souladu s názorem
Slezáka (2013 :  11) k tomu, že Hostěnické propadá-
ní má blízkou morfologii  s propadáním Křtinské-
ho potoka.  K tomuto postřehu dospěli autoři zcela
nezávisle na základě morfologické stavby krasové
rokle, která nese ve vztahu k ponomému údolí stej-
nou indicii jako Dolní či Homí chodba v Rudickém

propadání.
Problematika ponomých  cest Hostěnického  po-

toka  ze  směru  od  ponoru  11 je  vysoce  aktuálním

problémem jižní  části  Moravského  krasu  a  vede
momentálně  k  revizi  hydrogeologického  výzku-
mu,  na kterém  se podílí nejenom amatérští jesky-
ňáři, ale i profesionální odbomíci z Čech i Moravy

(srv. např. Kadlec 2001 ; Slezák 2011, 2013; Machů
a  Dostál  2008;  Musil  1998,  2011;  Himmel  2008,
2013,  s  další  literaturou).  Praktický  speleologický

průzkum Vilémova údolíčka, podporovaný archeo-
logiclqh a historickým výzkumem, naznačuje vý-
razně  složitější  morfologický  vývoj  této  zajímavé
krasové oblasti, slibující každopádně ve všech smě-
rech speleologické činnosti nové perspektivy obje-
vů  volných jeskynních  dutin  (srv.  Pokomý  2013:
13;  Slezák 2013:  6;  Portálová jeskyně:  srv.  Nová-
ček a Kos 2002).

Na terénním výzkumu jeskyně Řičánkova skala
se  v  průběhu  let  2007-2013  podíleli:  J.  Beránek,
V. Hanuš, P. Kos, F. Kos, P. Kos, 0. Kos, P. Kučera,
1.  Hama sen.,  1.  Hama jun.,  S.  Juráň,  P.  Nováček,
J. Němeček, P. Vyhnánek, P. Chaloupský, L. Dvořá-
ček, L. Pokomá, V. Rašovský, V. Šuman, M. Skou-

pý, M. Tauer, P. Michna a další, na něž jsme zapo-
mněli, a kterým se tímto omlouváme.

Summary:  Řičánkova skala Cave - renewed exploration at the ťormer worksite of 6-11  Královopolská caving club
above the Hostěnické propadání Ponor 11 (On history and speleoarcheology of a less known site in southern Moravian
Karst)

The Řičánkova skala Cave is related to the discovery of a ventarole near the Hostěnické propadání Ponor 11 by members of
the 6-11 Královopolská ccNing club in 1982 . It was discovered as a small cave by the team of A. Tůma, V. Brauner and J. No-
votný. After 25 years of no interest, exploration of the site was renewed in 2007 by the Mokersko group of the 6-12 Speleolo-

gical Club Brno. This group continues a systematic prospection fbr vertical drainage paths of the Hostěniclqý potok Stream.
This site was subj ected to a multidisciplinary research including not only practical speleology but also histoiy and industri-

al archeology. It was proved to be identical with a historical find of an abyss system in 1864 and a site of a quarry and a lime
kiln operated by the Řičánek family of lime producers from Hostěnice (Kříž-Koudelka 1902,121). The theory on previous
knowledge of the ccťve ís supported by new finds of ceramics and mam!fácture scrap coming fi'om a High Medieval ( 13th to
14th centuries) lime kiln.

After six years of exploration cmd research, the Řičánkova skala Cave stíll poses a great deal of mystery for local speleolo-

gists, which is, however, gradually unveiled by shafts. The last one (Shaft 11) proved that the cave is a remnant of the entrcmce
tract of a large, hitherto unknown ponor cave whose entrance was partly destructed by a modern multi-level quarry. Future
discoveries of fi'ee spaces linked with the recent subterranean flood channels of the Hostěniclý potok Stream are promised by
intensive draught. The most probable in this respect is the rear portion of the Nová Ochozská Corridor in the Ochozská Ccwe,
as suggested by the stratification of the site to the area of inactive ponors.
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činnost  Moravského  speleologického  klubu  v  oblasti  Plániv

(nejen) v roce 2013
Jan Mrázek, Dalibor Hájek, Petr Hradil (Moravský speleologický klub) (http:llmskholstein.eul)

Uvod
Moravslý speleologiclqí klub (dále MSK) se v roce 2013

zaměřil  mimo jiné  na  oblast  Plániv.  Cílem  bylo  navázat
na poznatky získané během minulých let, kdy zde probíhalo
mapování, různé ověřovací sondáže a pozorování.  Na jaře
byl zahájen průzkum Děravého závrtu, ale než se dostane-
me k infomacím o něm, uvádíme stručný přehled činnosti
na dalších lokalitách této oblasti v minulých letech a její zá-
kladní popis.

Krasová  plošina  Plánivy  leží  mezi  Lipovcem  a  Holštej-
nem  a její  nadmořská  výška je  zhruba  500m.  Ohraničení

plošiny tvoří ze S údolí Lipoveckého potoka, ze Z Hradský
Žleb. Na východě tento krasový terén ukončuje geologické
rozhraní vápenců a nekrasových homin kulmu aj ižní hranici
je možné vymezit v prostoru bývalé silnice vedoucí od Mi-
chalky do Lipovce. Krasové jevy jsou v této oblasti vyvinu-
ty velmi dobře jak na povrchu, tak v podzemí. Z podzem-
ních objektů jmenujme např.  fenomény, jako jsou Plánivy,
Nová  Rasovna  nebo  Velká  dohoda.  Povrchové jevy  tvoří
skalní výchozy,  drobná škrapová pole,  propadání  a závrty.
Podzemní odvodňování je relativně dobře známé ve smyslu
směru odtoku a průběhu hlavních recentních vodotečí. Oba
hlavní toky (Lipovecký potok a Plánivský potok) j sou napo-
jeny na známé jeskynní systémy vázané na Bílou vodu, resp.
Amatérskou jeskyni v širším slova smyslu. V souvislosti se
závrty v Plánivách nelze nezmínit vápenictví, které má v té-
to oblasti dlouhou historii. Mnohé z depresí, které vypadají
jako závriy, jsou staré lomy na vápenec. Na hranách závrtů
byly navíc budovány zahloubené pece. Povrch je pozname-
nán také  soustavnou zemědělskou  činností ve  středověku,
dále budováním milířů a melioračních rýh. Původní krasové
deprese a zejména aktivní závrty byly zasypávány kameny

vysbíranými z polí. Oblast stále ukrývá řadu tajemství a ně-
které karsologické otázlqr jsou poměmě zásadní pro  celou
sevemí část Moravského krasu.

Z hlavních lokalit, ve kterých MSK prováděl průzkumnou
a výzkumnou činnost, uvádíme v první řadě Novou Rasov-
nu, kde bylo hlavním úkolem mapování prostor v blízkos-
ti propadání a pod komunikací a provizomím mostem.  Šlo
o součást výzkumného úkolu, který měl vytvořit podklady
pro vyřešení havarijního  stavu vozovky.  Přitom byly zma-
povány také j iné důležité prostory -Lipovecká chodba, dále
Marianovská chodba a na ni navazující jeskyně Příční.

Foto 2  Úvodni část Horizontu  11 ve směru  k Ústřední propasti

(Foto J.  Mrázek)
Photo 2 The entrance tract of Horizon 11 in the direction to the Central

Abyss (Photo by J.  Mrázek)




