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Moudra našich předchůdců :

Dr. Karel A B S O L O N v r. 1934 :
„Moravský kras byl a je bojištěm již od doby diluviální.“

Akademik Dr. Radim K E T T N E R v roce 1953 :
„Z hlediska geologického přináleží Moravský kras ke stabilnímu
kratonu Českého masivu.
Z pohledu speleologa je to nejaktivnější sopečné území v celé
naší republice.“

Neznámý jeskyňář, neznámo kdy :
„Moravský kras je soustava děr, sem tam spojených vápencem !
A každá ta díra někam vede !“

A naše motivace ?
Když někdo něco dělá, má k tomu příčinu. Tedy – motiv. Když je těch příčin víc, je to už
motivace. Tedy – souhrn příčin.
Kluci ze ZO 6 – 12 z legrace říkají, že když jeskyňář zestárne a ztratí sílu lozit, usedne a
začne psát. My, SE 3 říkáme – proč ne ? Vždyť všechno, co dnes známe jsou vlastně znalosti
nepřehledných řad našich předků, kteří museli třeba nejdříve pracovní postupy vymyslet,
potom je realizovat a pak svoje zkušenosti předat dalším generacím. Takže, my vlastně dnes
neustále navazujeme na znalosti a zkušenosti naších předků, rozvíjíme je a předáváme dalším
generacím.
Když to děláme v jiných oborech, proč to neudělat v jeskyňařině ? My vlastně účelově
hledáme, jak co nejjednodušeji a nejlevněji předat svoje zkušenosti, ale také paměti na ty,
kteří ty zkušenosti v krasu sbírali. Nechceme, aby ti, kteří už odešli z tohoto světa upadali
v zapomnění. Dokážeme-li na ně nezapomenout, budou žít s námi, v našich vzpomínkách.
Pomníky se přežívají. Ale zachovat znalosti a vědomosti těch, kteří šli před námi je víc než
pomník !
Vydat dnes knihu stojí velké peníze. Současná technika nám však dovoluje zpracovat
témata v počítači a pak je vydat jako CD, které si každý, kdo má počítač může doma přehrát a
přečíst. Není to lákavé ? Tak co, půjdete do toho s námi ? Možný e – mailový kontakt najdete
na titulním listu každého zpracovaného tématu.
Vaši SE 3 – Ladislav Slezák, Richard Cendelín, Josef Pokorný.

Stojící na fotografii zleva doprava : L. Slezák, J. Pokorný, R. Cendelín, to jsou SE 3,
jak je zachytil Slávek Černý ze ZO 6 – 23.

Obsah první ročenky Edice SE – 3 – 2009 :
TO – 0 = Tématický okruh nultý. Název : „Naše motivace, aneb vysvětlení příčin toho,
proč děláme to co děláme“.V této části vysvětlujeme motivaci, která nás vede
k vydávání především Slezákových prací způsobem, jaký jsme zvolili.
Na závěr TO – 0 jsme zařadili fotografie, které jsou na pouzdře nabízeného CD
nyní ve větší – čitelnější velikosti.
TO – 1 = Tématický okruh první. Název tématického okruhu : „Povídání o tom, co je to
kras a jak vůbec vznikal dnešní Moravský kras“.
Do tohoto tématického okruhu byla zatím zařazena jen tato práce :
Část 01 – Mgr Ladislav Slezák :
Otazníky nad geologií, morfologií a hydrologií Moravského krasu.
TO – 1a = Slovníček odborných geologických výrazů. Příloha k TO – 1.
TO – 2

= Tématický okruh druhý. Název : „Povídání o některých nových poznatcích
v Moravském krasu“.
Do tohoto tématického okruhu byly zatím zařazeny tyto práce :
Část 01 – Mgr Ladislav Slezák :
Příspěvek k hydrografii jižní části Moravského krasu a nabídka speleologicky
nadějných lokalit v jižní části Moravského krasu. Přiložené přílohy – mapky,
náčrty poznatků v terénu a fotodokumentace.
Tato práce byla prezentována na Speleoforu 2008, dále pak byla ve formě dvou
textových článků otištěna ve Speleu č. 52. Protože však rozsah příloh přesáhl
možnosti Spelea, rozhodli jsme se tuto práci se všemi přílohami zařadit do tohoto
tématického okruhu.
Část 02 – Mgr Ladislav Slezák :
Jak se kdysi vytvořila v jižní části Moravského krasu kvarterní přehrada a co to
dále způsobilo.
Přílohy : Mapy, nákresy, diagramy, fotografie.

TO – 3 = Tématický okruh třetí. Název : „Vzpomínání na jeskyňáře, kteří v 19. a 20.
století zkoumali Moravský kras“.
Toto téma zatím zpracovává J. Pokorný a má je rozděleno na části :
Část 1. – 19. století – do roku 1900 včetně.
Část 2. – 20. století – od r. 1901 do r. 1945.
Část 3. – 20. století – éra založení a činnosti „Speleologického klubu Brno“.
Část 4. – 20. století – éra „Speleologických kroužků“ při Závodních klubech
ROH.
Část 5. – 20. století – Založení a historie působení „České speleologické společnosti“ v Moravském krasu.
Zatím máme zpracovánu jenom malou část toho, co by bylo potřeba do tohoto
tématického okruhu zařadit. Přesto ji zařazujeme, aby čtenář získal alespoň představu o způsobu, jakým chceme tento tématický okruh zpracovávat.
Je evidentní, že zpracování tohoto tématu je pro jednoho člověka úkol nesplnitelný. Bude nutno najít způsob, jak do toho zainteresovat další nadšence, ochotné
zpracovávat historii. Zde se obracíme se zdvořilým požadavkem na ZO ČSS.

TO – 4 = Tématický okruh čtvrtý. Název : „Informace o Verrein Deutsche Touristen,
Gruppe für Höhlenforschung, tedy o německých jeskyňářích z konce 19. a první
poloviny 20 století.“
Toto téma obsahuje jen krátkou informaci o Ing Hermannu Bockovi a odkaz na
překlad jeho díla, dále pak historický „Jahresbericht über die Tätigkeit der
Gruppe für Höhlenforschung pro 1912“, tj. „Výroční zpráva o činnosti Skupiny
pro jeskynní výzkum za rok 1912“ včetně překladu do češtiny.
Tento materiál nám poskytl krasový potápěč Fraňo Travěnec ze ZO 6 – 23. Je
doplněn fotografiemi z archivu ZO 6 – 01, poskytnutých kolegou V. Šebečkem.
TO – 5 = Tématický okruh pátý. Název : „Střípky pamětí lidu, žijícího v krajině
Moravského krasu.
V tomto tématu sbíráme všechny poznatky pamětníků, žijících v kraji Moravského krasu.Tento okruh je otevřený všem, kdo je sám pamětníkem a může nám do
těchto řádků přispět.
*
Forma prezentace prostřednictvím vydávání CD s různorodou tématikou o jeskyních a
Moravském krasu všeobecně nemá pevně stanovený ediční rámec. Jde o jakousi elektronickou formu publikace aktuálního či osvětového zaměření, cílenou povětšině do řad speleologů, jejíchž cílem není jen kopání a lezení. Je otevřena všem, kteří chtějí svoje poznatky zveřejnit.
Za obsah příspěvku si odpovídá autor sám. Neznamená to ovšem, že příspěvky budou
bezbřehé co do etiky či odborného pojetí.
*
V následující příloze najdete dvě reprodukce fotografií, které jsme použili na obal CD,
tedy kompaktního disku, který jste získali. Jsou to fotografie z Křížova dómu v Ochozské
jeskyni.
Na fotografii č. 1. je pohled na Křížův dóm z místa, zvaného „Křížova vyhlídka“ ke
Kuželi. Kuželem je nazýván velký stalagmit na rozhraní Nalaškova a Křížova dómu. (Název
„Nalaškův dóm“ přebíráme z mapy autorů Ryšavý, Plch, Pernes z r. 1944. Autoři této mapy
jsou již všichni mrtvi a nikdo z žijících neví, kdo byl Nalaška a proč autoři tento dóm s tímto
názvem a letopočtem 1830 do mapy takto zakreslili).
Na tuto plošinu vždy Dr. Martin Kříž zavedl návštěvníky – svoje přátele, pak sestoupil na
dno dómu, napíchl na vidle připravenou otep slámy, tuto zapálil, zvedl nad hlavu a tak
návštěvníkům jeskyni osvětlil. Tito posléze nazvali plošinu, ze které mohli osvětlený dóm
sledovat „Křížovou vyhlídkou“ a ještě později po něm pojmenovali celý dóm.
Fotografie č. 1 byly zpracovány na barevném materiálu Fudži.
Na fotografii č. 2. je pohled na Křížův dóm od Kužele k Hradisku a Křížově vyhlídce.
(Na Křížově vyhlídce stojí jeskyňář. Jeho postava vám pomůže představit si velikost tohoto
prostoru, zejména na výšku).Tyto snímky byly zpracovány na barevném materiálu Kodak.
Prosíme, omluvte sníženou kvalitu obrázků. Vzhledem k rozloze prostoru a problémy
s osvětlením dómu jsou obrázky složeny vždy z několika snímků. Nicméně, domníváme se, že
zachycení skutečnosti se podařilo zpracovat optimálně. (Foto J. Pokorný).
Na reprodukci č. 3. najdete pro srovnání dřevoryt neznámého autora, zachycující Křížův
dóm v oné dávné době. Obrázek byl publikován Jindřichem Wanklem (Leipziger Illustrierte

Fotografie č. 1. Ochozská jeskyně, Křížův dóm, pohled z Křížovy vyhlídky ke Kuželi.
Fotomateriál : Fudži.
Fotomontáž prostorově náročných záběrů : Josef Pokorný.

Fotografie č. 2. Ochozská jesk., Křížův dóm, pohled od Kužele ke Křížově vyhlídce.
Fotomontáž prostorově náročných záběrů : J. Pokorný.
Fotomateriál : Kodak.

Reprodukce č. 3. Dřevořez – neznámý autor – vyšlo v „Leipziger Illustrierte Zeitung“
1857 jako příloha článku Jindřicha Wankela o Ochozské jeskyni.

Tento obrázek byl nazván „Sněžky Ochozské“. Vyšel také v r. 1857 v knížce „Macocha“
od Jana Nepomuka Soukopa, kaplana ve Sloupu, přítele J. Wankela.
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Motto : Ernest Thompson S E T O N :
Poznal jsem trýzeň žízně.
I vykopal jsem studnu,
aby z ní i jiní mohli pít.

Předmluva :
Problematikou Moravského krasu se v průběhu času
zabývala celá řada osobností, kterým přinášela poznatky, se
kterými pak seznamovali další zájemce.
Čas běžel, některé jeskyně byly zpřístupněny, jiné
zkoumány, aby se rozšířil okruh poznatků. Tyto poznatky a
zkušenosti se soustřeďovaly a dále rozšiřovaly pomocí
publikací různých autorů.
V r. 1984 byla v Moravském krasu Odborem kultury ONV
a dalšími institucemi vydána skripta pro jeskynní průvodce a
amatérské jeskyňáře. Byla psána populární formou pro
širokou veřejnost a zachycovala poznatky generací lidí,kteří
kras do té doby zkoumali.
Protože od té doby uplynulo cca 24 let, a úroveň lidského
poznání se posunula k dnešku, chceme poznatky dneška
navázat na poznatky oné doby. Proto vás nejprve chceme
seznámit s obsahem těchto skript a pak přistoupit
k poznatkům, které na skripta navazují.
Část pro naši tématiku podstatnou, kterou zpracoval L.
Slezák a O. Štelcl vyjímáme do této práce, jako základ
informací, na které chceme navázat.
SE 3.
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Ladislav Slezák :

Otazníky nad geologií, morfologií a
hydrologií Moravského krasu.
( Příspěvek do široké diskuse v rámci „SE 3“, Brno 2008).
Úvod :
Naše seniorská skupina, složená z profesionála a amatérských
pracovníků, kteří se po značnou část svého aktivního života věnovali
problematice Moravského krasu přichází s nabídkou řady témat, která
by si zasloužila jednak široké diskuse, jednak pozornost vůbec.
Je tím myšleno, že dnešní generace, která se krasovou problematikou jakkoli zabývá, postrádá většinou hlubších odborných znalostí a
tím mnohdy plýtvá, (převážně při speleologickém výzkumu) silami a
prostředky.
Chápu, že kdo „nevisí“ na internetu, jako by nebyl, ale i tento vše
obsahující sdělovací prostředek postrádá něco velice podstatné. Totiž
dlouholetou praxi v tak složité činnosti, jakou je jeskynní bádání.
Navíc ještě došlo v české kotlině k jednomu kurioznímu jevu. Prakticky po roce 1990 zanikla veškerá profesní karsologická pracoviště (GÚ
ČSAV v Brně, Odd. pro výzkum krasu Moravského muzea v Brně,
Dokumentačního střediska při Okresním muzeu v Blansku a Profesionálního průzkumného pracoviště při Moravském krasu v Blansku).
Všechna tato pracoviště měla své špičkové geology, geomorfology,
hydrology, klimatology a geodety, včetně praktických technických
odborníků (horolezci, horníci, střelmistři a potápěči)
Vzniklá Česká speleologická společnost s plejádou svých
základních organizací pokrývá sice svojí činností celé území české
republiky, tématicky se však zabývá tak širokou škálou speleologii
„příbuzných činností“, že poněkud uniká smysl původního poslání
společnosti.
Autonomita jednotlivých ZO silně podporuje složitost směřování
k ryze jeskyňářským aktivitám, které jsou, bohužel, jen velmi málo

- 27 lukrativní. Naše seniorská skupina se tak bude pokoušet dostupnými
prostředky šířit mnohdy na první pohled poněkud „svérázné“
myšlenky, které většinou vyvstaly jako otazníky nad problematikou
území, kde skupina pracovala, nad Moravským krasem.
Budou torpédována letitá dogmata a předkládány podněty s cílem
vyburcovat odborníky i amatéry k ověřování předložených námětů a
k jejich široké prezentaci v diskuzích. Doufáme, že předložené
materiály poslouží k vyburcování zájemců, aby pozvedli oči ze tmy,
kde sice „každá díra někam vede“, ale proč ?
V roce 1984 vydal tehdejší Odbor kultury ONV v Blansku
společně s „Moravským krasem Blansko“, Krajským střediskem
SPPOP v Brně a Správy CHKO Moravský kras velice užitečnou
účelovou publikaci – skripta Moravský kras.
Publikace byla určena ke vzdělávání jeskynních průvodců. Přispělo
do ní jedenáct renomovaných pracovníků z oboru karsologie,
zoologie, klimatologie, a ochrany přírody. Publikace má 216 stran a
přílohy. Obsahuje na svoji dobu dosažené poznatky a populární
formou je prezentuje tak, aby mohly poskytnout speleologům a
průvodcům v jeskyních prakticky uplatnitelné informace, které by
posloužily speleologickému průzkumu v území a byly vodítkem
širšího rozhledu průvodců ve zpřístupněných jeskyních. Jako
spoluautor této publikace si tak dovolím navázat v některých
tématech, která s odstupem času a posunem znalostí terénu vyvolávají
dosud netradiční otázky.

- 28 Litologie a tektonika.
Paleozoikem Moravského krasu se zabývala celá řada geologů již
od druhé poloviny 19. století. V jejich poznatcích, které obrážejí tu
danou dobu a tím i hloubku poznatků, můžeme najít všeobecnou
shodu, pokud jde o základní geologické údaje.
Geologicko – tektonická mapa Moravského krasu ( 1 : 25 000) od
K. Zapletala (1919 až 1921) je ukázkou novodobého pojetí zpracování
území. Litologické členění je základem dalších, mladších prací, které
následovaly. Práce R. Kettnera (1966), nazvaná „Geologická stavba
Drahanské vrchoviny“ je sice širokým souborem poznatků R. Kettnera
a jeho spolupracovníků, nepostrádá však nádech staré, ultranapistické školy, promítnuté do kapitoly tektoniky ( zastánci tangenciálních
pohybů).
Zásadní průlom přináší práce J. Dvořáka a kolektivu z období let
1955 až 1958. V rámci úkolu X /6 ÚÚG Praha – mapování paleozoika
Moravského krasu a návazných technických prací byly upřesněny,
(zčásti eliminovány) starší poznatky a předloženy nové, dnes
povětšině nepřekonané poznatky.
Stratigrafie území doznala nového členění, litologie byla
doplněna, a v otázkách tektoniky převládly poznatky, podporující
převážně tektoniku radiální. Výsledkem této práce byla geologická
mapa území ( 1 : 10 000 ).
V rámci výzkumů se vyskytla celá plejáda dalších otázek, které by
bylo zapotřebí dále sledovat a v detailech zkoumat. Bohužel, k území
Moravského krasu se již v návaznosti na práce ÚÚG nikdo nevrátil.
Území bylo později exploatováno z hlediska hledání vodních zdrojů
hluboké zóny. ( J. Taraba).
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Bazální klastika.
Geologové se vzácně shodují, že do vytvářející se geosynklinály
byly z prostorů Brněnského masivu splavovány klastické materiály,
postižené lateritickým zvětráváním. Odtud jejich rudočervená barva
(old red). S nastupující transgresí se tak tento materiál dostával do
abrazních mořských partií a byl redeponován. Působením moře
došlo také ke změnám barvy. Z červených odstínů na šedavé a
zelenavé.
Polohy takto usazených klastik (písky, jemné štěrčíky),byly
později diageneticky zpevněny na pískovce, křemence, slepence a
staly se součástí devonského komplexu (vápence). Označení jako
klastika mořského původu je z hlediska genetického nepřesné. Jde o
kontinentální sediment, přeměněný mořskou činností. Tyto materiály
se vyskytují na západním okraji Moravského krasu, na linii Petrovice
– Blansko. K severu pak zasahují i do oblasti Vratíkovského krasu,
(přechod do facie Jesenického devonu).
Josefovské vápence.
Stratotypový název pro nejspodnější vápencové vrstvy
v Moravském krasu zavedli J. Dvořák a L. Slezák následně po
vyhodnocení úkolu X/6 ÚÚG Praha. Dříve označované vápence jako
stringocephalové, po přeurčení (J. Havlíček) jako bornhardtinové
nebyly paleontologicky dostatečně reprezentační k určování stáří
celého souvrství. Nakonec bylo nutno sáhnout ke klasifikaci na
základě litologických vlastností, chemizmu a typickém místě výskytu.
Vzhledem k tomu, že paleontologická složka přechází pozvolna i do
vyššího souvrství (vápence Lažánecké) a samy vápence Josefovské
jsou relativně málo mocné (desítky metrů), bývají některými autory
přičleňovány do souvrství jednoho. Setkáváme se tak s označením
Josefovské a Lažánecké vápence (I. Balák). Sami autoři
stratotypových názvů toto spojení připouštějí.
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Tato problematika je kapitolou, která by si rozhodně zasloužila
podrobného studia. Rozlišení vlivů jednotlivých orogenetických fází,
které se v území podepsaly, určení jejich projevů, vysledování
průběhů tektonických destrukcí a jejich typologie by mohly přinést
zásadní pohledy do dosud jen povrchně konstatovaných skutečností.
Jde o velice složitou problematiku, jejíž řešení by si zasloužilo
použití všech nových dostupných metod. Ne nadarmo se mezi geology
traduje, že každý geolog musí být tak trochu fantasta, aby byl schopen
orientace v procesech, které se odehrávaly před mnoha miliony let.
Pokusme se zopakovat názory našich předchůdců.
Po ukončení sedimentace devonu došlo k orogenetickým
projevům, které zasáhly jak komplexy karbonátů, tak i jejich starší
podloží. Orogenetické tlaky se projevily ve směru Z – V. Masiv
Brněnské vyvřeliny byl tlačen do komplexu vápenců. Deformace
klastik na kontaktu s vápenci tak můžeme přisoudit této fázi
(bretoňská fáze hercynského orogenu).
Po skončení sedimentace karbonu se situace do jisté míry
opakovala. Orogeneze (asturská fáze hercynské orogeneze) postihla
již oba komplexy současně. Byly oživeny staré tektonické linie (V –
Z) a došlo i k plošným deformacím, z nichž se jako příklad uvádí
ležatá vrása, patrná na Hřebenáči ve Sloupu (R. Kettner) a ležaté až
překocené vrásy na kontaktu východně od Ostrova. (Císařská jeskyně,
Balcarka).
Právě na základě detailního poznání povrchových i podzemních
profilů komplexu vápenců Moravského krasu vyvstala názorová
revize v projevu obou výše zmíněných fází na území Moravského
krasu. Autoři J. Dvořák a R. Pták byli toho názoru, že radiální
tektonika v území převládá nad tektonikou tangenciální. (R. Kettner).
K tomuto tématu vyvstává ještě další otázka. Jak je všeobecně
známo, bylo území Moravského krasu zasaženo Karpatskou orogenezí
(sávská fáze ?) na rozhraní paleogénu a neogénu. Při tom mimo jiné
došlo k vyzdvižení vápencového komplexu Moravského krasu.
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jižní části o něco méně. Při vytvoření čelní předhlubně mezi
Karpatami a Českým masivem byl tedy východní okraj Českého
masivu deformován tlakem od východu či jihovýchodu k západu.
Otázka tedy zní : Není deformace kontaktu vápenců a Ostrovských
břidlic (Císařská jeskyně, Balcarka) způsobena právě touto fází ? Jde
vůbec o projev tangenciální tektoniky (překocená vrása), nebo o
subdukci horninových jednotek spodního karbonu pod vápence
svrchního devonu ? A máme tady pouze vyřčenou pochybnost, jejíž
vysvětlení a důkazy se očekávají .
Ve výchozu hlíznatých vápenců v zářezu u silnice v Ostrově pod
Panskou skálou jsou při bázi zachyceny Ostrovské (?) břidlice na
poměrně ploché stykové ploše s mírným úklonem k severozápadu.
V profilu Císařské jeskyně se s charakterem takových ploch
nesetkáváme. Rovněž tak na profilech u Balcarky převládají strmě
postavené poruchy směr 110° s úklonem 85° k severo –
severovýchodu), které by příliš tangenciálním pohybům
nenasvědčovaly, pokud by se nejednalo právě o elevaci čela ležaté
vrásy.
Jak je všeobecně známo a uznáváno, hlavní úlohu při tvorbě
podzemních krasových jevů (ale i povrchových) hraje litologie
podloží a tektonika. Vhodné tektonické projevy je možno považovat
dokonce za hlavní, predispoziční prvky (i v pseudokrasu).
Východozápadně orientované radiály ve vápencovém komplexu
mají svůj původ již patrně v bretoňské fázi hercynika. Tyto otevřené,
strmě postavené zlomy byly druhotně vyhojeny hydrotermální
kalcitovou výplní. Na celé řadě lokalit, (Rudice, Sloup, Šošůvka,
Amatérská jeskyně, Kateřinská jeskyně) je možno sledovat jejich
průběhy ve výchozech. Výplně jsou tvořeny hrubě krystalickou frakcí
mléčných až čirých kalcitů, s dutinami, vyplněnými mohutnými
monokrystaly (skalenoedry), které vykazují zonární struktury
s meziplochami pokrytými oxydy železa a vtroušenou mineralizací
chalkopyritu, malachitu a goethitu. (Šošůvka, propast U obrázku).
V Amatérské jeskyni jsou výskyty obdobného charakteru (Řícený
dóm) a navíc zonární výplně červeno-fialových a bílých, středně
zrnitých kalcitů o mocnostech až 1 metr. Tyto výplně jsou druhotně
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uvedeno, směry těchto starých, mineralizovaných poruch jsou
orientovány ve směrech generelně 120°, tedy zhruba západ – východ.
Právě tyto poruchy jsou významnými spojkami hlavních podzemních
systémů, založených na směrech severoseverovýchod – jihojihozápad.
(Tj. 30° – 210°), které opisují generelní směry vrstevnatosti vápenců i
jejich břidličnatost současně (rozdíl je ve sklonech). Podle mého
názoru právě průběh této „podélné“ tektoniky byl rozhodující v celém
území.
V následující kapitole o paleogenezi jeskynních systémů
v Moravském krasu se pokusím o podporu názoru, který se teprve
začíná prosazovat.
Paleogeneze a paleohydrografie jeskyní v Moravském krasu.
Vápence Moravského krasu začínají podléhat prvnímu náporu
krasovění již po diagenezi a vynoření z mateřských vod devonského
moře. Důsledky krasových projevů můžeme již jednoznačně sledovat
na rudických depresích, vyplněných Rudickými vrstvami. Tyto tvary
označujeme jako formy kokpitového krasu, vznikajícího za velmi
specifických klimatických podmínek.
Přes zakrytost a nepřehlednost terénů Rudické plošiny můžeme
vysledovat, že i tyto staré deprese jsou predisponovány tektonickými
liniemi a jsou orientovány s ohledem na ně. Z geologického mapování
(J. Dvořák – L. Slezák), následně po konstrukci „odkryté“ mapy tato
skutečnost vyvstává jednoznačně.
Hloubky depresí, rekonstruované na základě dosažených hloubek
železnorudných šachet (Barbora I – VIII) se pohybují kolem sto
metrů. Tento údaj zajímavým způsobem komunikuje s údajem
výzdvihu komplexu vápenců při působení orogenetických tlaků konce
paleogénu.
Rudická plošina by mohla do určité míry dokládat úroveň
tehdejších terénů v území a být tak jejich reliktem. Její nadmořská
výška se pohybuje kolem 500 m. nad mořem, což konec konců
komunikuje i s teoreticky nejvyšší úrovní hladiny bádenské zátopy.
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„Moravský kras – skripta“ z roku 1984 : „Na rozhraní starších a
mladších třetihor byly flyšové vrstvy, ukládající se v paleogenním
moři zvrásněny. Mezi Karpatami a Českým masivem vznikla
mohutná deprese, Vyškovská brána, do které proniklo mladotřetihorní
moře. Postupným tlakem karpatské soustavy, hrnoucí se na Český
masiv nastalo vyklenutí pevniny, čímž se podstatně změnily spádové
poměry. Uspořádání vodních toků ovlivnilo i prohloubení
Blanenského prolomu a Dyjsko-Svrateckého úvalu. V té době vznikly
nejstarší základy prokazatelně zjistitelné údolní sítě a nejstarších
jeskynních soustav v Moravském krasu.“
O. Štelcl do tohoto období řadí široké díly údolí (Suchý a Pustý
žleb, Luční údolí) a jeskyně v jejich úrovni (Kůlna).
Nyní bych si dovolil na tomto místě s názorem O. Štelcla (ale i
jiných) polemizovat. Jde o genezi krasových údolí a vzniku jeskyní na
ně vázaných. Jestliže v uvedené etapě vývoje vznikla například
jeskyně Kůlna, pak se logicky přikládá otázka vzniku celé horizontální
úrovně horního patra Sloupsko – Šošůvských jeskyní, které leží ve
stejné úrovni jako jeskyně Kůlna (navíc nesou analogické znaky ve
spojení se spodní úrovní, tj. soustava propastí).
Zajímavý je též názor – cituji : „V té době tekly vodní toky v celé
délce povrchově, slepá i poloslepá údolí, jakož i propast Macocha
ještě neexistovaly.“
Můj názor, který se opírá o komplex poznatků z celého území Mor.
krasu a vychází z jednotného vývoje morfologie relativně malého
regionu, (kolem 100 km2), je poněkud odlišný. Přikláním se
k názorům, které podporují myšlenku vzniku hlavních podzemních
odvodňovacích systémů do období před neogenní transgresí. Oproti
tomu stále ještě přetrvávají názory, že vrcholný vývoj jeskynních
soustav proběhl až po ústupu bádenského moře, tedy v období
pleistocénu. Zajímavým zůstává geneticky nepříliš studované období
pliocénu.
Pokud budeme vycházet ze shodného názoru na výzdvih
vápencových komplexů počátkem neogénu, muselo logicky dojít
k totální destrukci povrchové říční sítě, která měla paleogenní původ.
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před toky z okolních, nepostižených území se postavila 100 m mocná
hradba vápenců. V důsledku orogenických tlaků byly tyto vápence
rozpukány převážně v linii podélné tektoniky. (Severoseverovýchod –
jihojihozápad).
Mohutné koridory otevřených rozsedlin byly jedinečnou nabídkou
pro přitékající vody, které se do nich vrhaly jako do připravených
tunelů. Strmé spádové poměry k hlavní erozní bázi (Vyškovský úval)
na jižním ukončení vápencového území (Mokrá, Horákov, Bedřichovice) vedly tyto agresivně erodující toky (silný přínos prvků
podporujících erozi představovaly spodnokarbonské silikáty) víceméně nejkratšími cestami.
Takto vytvořené mohutné horizontální jeskynní soustavy zcela
postrádají znaky toků jako jsou oblouky, meandry apod. Z dnešního
pohledu, kdy známe pouze jejich povodňové fragmenty (Amatérská
jeskyně, Rudice – Býčí skála), z nichž je do starých, trvale zatopených
systémů možno proniknout pouze hlubokými studnami, je obtížné
studovat jejich průběh.
Navíc se na těchto systémech podepsaly další vývojové etapy,
ovlivněné hlavně mladotřetihorní transgresí moře a jím zanechaných
sedimentů, včetně obrovských sedimentárních redepozic
v pleistocénu.
Výše zmíněné přítoky, směřující z okolních nekrasových terénů se
po překonání geologické hranice doslova zařízly do vápenců a
vytvořily mnohočetná okrajová slepá údolí. Tato slepá údolí byla
překotně zanesena fluviálními sedimenty, které byly zpočátku
transportovány do jeskynních systémů, následně ale došlo k úplnému
zahlcení ponorů a okrajová údolí byla sedimenty zcela zaplněna.
Stále vodami dotovaná okrajová jezera, která vznikla na
zasedimentovaných okrajových údolích se stala povrchově
průtočnými a nadále v souladu se spádovými podmínkami
směrovanými k jihu, povrchové toky vytvářely krasová údolí a kaňony
(a opět s využitím tektonických predispozic). Spádové poměry již byly
v té době vyrovnanější, toky v kaňonech již mohou tvořit zákruty i
meandry. Povrchové toky však jeví stále tendenci (gravitace) pronikat
vertikálně ke svým mateřským tokům v masívu pod nimi. Na své
pouti kaňony tak využívají každé nabídky, vytváří propasti a unikají
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zpět k okrajovým údolím.
Únikem vod se doslova vysilují, až nakonec celé úseky kaňonů
opouští nadobro. Okrajová jezera se odvodňují soustavou propastí a
ponorů při jejich obvodech, na kontaktu sedimentárních akumulací a
masivu.
Do této fáze, tj. přetoku jezer do kaňonů si dovolím zařadit
například i vznik jeskyně Kůlny i vznik horního patra jeskyní
Sloupsko – Šošůvských. Toto vývojové schéma lze úspěšně aplikovat
po celém území Moravského krasu, samozřejmě s modifikacemi
vázanými na detailní geologické poměry. (Kontakt vápenců
s Brněnskou vyvřelinou u Skalního mlýna, kontakt u Josefova a
Řícmanicko-Ochozskou elevaci, která ovlivnila vývoj jižní části
Moravského krasu).
Pro podporu výše uvedené geneze hovoří mocnost sedimentů
v okrajových údolích, i hloubky, dosahované potápěči jak
v ponorových, tak ve vývěrových úsecích známých jeskynních
systémů. Zde plně souhlasím s O. Štelclem, že směrodatná jsou pevná
skalní dna údolí (jeskynních soustav). Vezměme si opět za příklad
Sloupské údolí. Mocnost štěrkové akumulace byla dokumentována
několika vrty, které lze hloubkově korelovat se spodními patry
jeskyní.
Ve Wanklově komoře č. III byl v rámci 6. Mezinárodního
speleologického kongresu (1973) proveden potápěčský průzkum
(HBZS Ostrava). Přestože potápěči nedosáhli hloubkového horizontu,
podali zprávu : V hloubce 35 m vodní propast zatarasují kmeny
stromů a trámy. Přes tuto překážku nelze hlouběji pokračovat. Dámeli si dohromady známé údaje, (hloubka vrtů, hloubka stupňové
propasti a hloubka, dosažená ve Wanklově komoře), dostáváme se
k číslu cca 100 m. S tímto údajem už jsme se setkali v kapitole
geologie a tektoniky. Komunikuje, samozřejmě jen hrubě, s uznávanou amplitudou vyklenutí vápencového komplexu v období končící
karpatské orogenéze.
Z hlediska recentní hydrografické situace ještě jeden příklad na
tomtéž toku. Dosažená hloubka při potápěčském průzkumu Dolního
jezírka v Macoše je 48 m. Spádová křivka podzemního Sloupského
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a dnem Macochy je téměř totožná se spádovou křivkou, vedenou po
skalním podloží.
Pokud by výše popisovaná hypotéza paleogeneze hydrologických,
potažmo jeskynních soustav došla přesvědčení, pak problematika
Lažáneckého žlebu by bez větších problémů zapadla do této koncepce.
Jako kaňon, který po regresi bádenského moře (pleistocén) nebyl
aktivován by nebyl krasovou raritou. V jižní části Moravského krasu,
poněkud v menším měřítku, obdobné genezi odpovídá údolí mezi
Ochozí a Hádkem. To, že obě údolí jsou založena na netradičních
směrech, nelze brát taktéž za něco mimořádného.
Směry staré tektoniky severozápad – jihovýchod, nebo západ –
východ byly využívány toky v paleogénu a není nic zvláštního na tom,
že tato oslabená pásma využívaly i toky pozdější. Konečně, jen díky
Svitavě se tyto toky prosadily a jen jim dnes „vděčíme“ za rozpad
původní, jednolité sítě na severní, střední a jižní část. (tj. členění
území dnes). Jen tak namátkou lze uvést : Soutok Suchého a Pustého
žlebu, Lažánecké žleb, Křtinské údolí, údolí mezi Ochozí a Hádkem.
Z hlediska hydrogeologického procházelo území Moravského
krasu třemi zásadními obdobími. Prvním bylo výrazné vyklenutí
vápencových komplexů v období Karpatské orogeneze (rozhraní
paleogén – neogén). Druhým byla transgrese mladotřetihorního moře
(miocén), která zcela zakonzervovala stávající jeskyně. Třetím
obdobím, které začíná pliocénem po ústupu neogenní záplavy a
pokračuje celým pleistocénem, je znovu nastartování umrtvených
krasových procesů.
Jde o období, kdy patrně již nedochází k revolučním erozním
procesům ve velkých dimenzích, ale k tvorbě „únikových“ cest, kudy
putují nepředstavitelná kvanta sedimentů různých druhů. Povrchové
toky exhumují terény a stěhují jak autochtonní, tak i nové alochtonní
sedimenty do volných úložišť.
Od ponorů se sedimenty po spádových křivkách podzemních toků
stěhují daleko do systémů. Dochází tak k promíchávání sedimentů
různého charakteru a stáří. (Do určování těchto redepozitů se
sedimentologové raději ani moc nepouštějí, pouze se pokoušejí
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snosy materiálů z území je možno demonstrovat na nálezech
rudických geod ve štěrkových úložích desítky kilometrů jižně od
místa jejich vzniku. (Rudické vrstvy).
Období pleistocénu, z něhož nejvíce mohou vytěžit
archeologové a paleontologové, nepřineslo rozhodně žádné
potěšení dnešním speleologům. Kdysi obrovské systémy,
(nahlédněme do Slovinska), se sedimenty zaplnily až po stropy,
jinde zůstaly jen úzké průchody, nánosové i vodní sifony a
k tomu ještě přibyly (jako překážka) bohaté druhotné výplně ve
formě sintrů. Holocení toky pozvolna, ale jistě (povodně, náhlé
záplavy) zaplňují některá, ještě volná místa podzemních prostor.
Vzhledem k tomu, že holocenní hydrografická situace nedoznala
nijak významných změn, (myšleno ve složení vodních sítí), může
docházet k redepozici pouze lokálních akumulací sedimentů
v jeskyních, a to převážně jejich jemných frakcí. Přesuny hrubých
materiálů nastávají pouze při přívalových situacích ve velkých,
aktivních jeskynních systémech.
Studium speleogeneze jeskynních útvarů je z hlediska praktické
speleologie nesmírně důležité. Dobrá analýza může ušetřit celoživotní
zbytečnou námahu jeskyňářů a předejít velkým zklamáním.
Okrajová údolí, jejich funkce a modelace.
Vápencový komplex Moravského krasu byl trvale atakován
vodami, které korozní a hlavně erozní činností usilovaly o jeho
destrukci. Nebudeme se na tomto místě zabývat korozní činností,
obrátíme svoji pozornost k erozní činností při okrajích vápencového
území, při geologických hranicích vápenců se sedimenty spodního
karbonu na východě a bazálními klastiky, uloženými na granodioritech brněnského masivu na západě. Obě sousedící nekrasové oblasti
tvoří povodí, z nichž toky spádovaly a nadále spádují do vápencového
území. Velikosti povodí, a tím potažmo i vodnosti toků určovaly
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ponorná údolíčka, ponory).
Z pokusu o rekonstrukci konfigurace jednotlivých okrajových údolí
v Moravském krasu (rozuměj – vskutku údolí a nikoliv ponorná
údolíčka či ponory) vychází, že původně vzniklé tvary byly symetrické, v podobě ležatého „U“. Otevřenou stranou jsou orientovány proti
přítoku vod a údolí byla symetrická. Tvar byl určován převážně
tektonickou predispozicí, orientovanou v podélné ose údolí.
Vycházím ze zřejmých vazeb na celkovou konfiguraci vápencového
území. Na hlavní orientaci vůdčích tektonických linií (či pásem
horninové nestability) ve známém směru severoseverovýchod –
jihojihozápad (osa 30° - 210°).
Pokud budeme respektovat teorii původně v celém území shodnou
spádovitost toků, pak můžeme sledovat postupnou genezi okrajových
údolí, od symetrických k druhotně asymetrickým tvarům.
Ukázkovými symetrickými okrajovými údolími jsou údolí
Sloupské a údolí Holštejnské. V obou případech (shodný vývoj) je
možno z terénních tvarů vykonstruovat tvary a vazby původní.
Holštejnské údolí je ke studiu výhodnější, vzhledem k sevřenějším
tvarům a menším akumulacím fluviálních sedimentů. Obě údolí mají
svá přetoková údolí (Pustý a Suchý žleb). Klasifikace, rozdělující
okrajová údolí na slepá a poloslepá nutně jen konstatuje stav
v holocénu. Původní, okrajová údolí byla všechna slepá. Při vytvoření
přetokových údolí se stala klasickými povrchovými tvary.
Sloupské údolí se opírá o skalní uzávěru na úrovni linie Hřebenáče.
Směrem k západu, za silnicí je jen málo známý Hřebenáč II. Je celý
skryt pod úrovní údolní nivy. Jeho plocha povrchu je cca 100 m2,
ukryta pod vrstvou ornice a překrásně ohlazená (od štěrkopísků, které
přes ni putovaly směrem k Pustému žlebu). Přetokový díl údolí
pokračuje kolem jižního portálu Kůlny (pod nímž jsou zaštěrkované
ponory do systému Křížových propastí), do horního dílu Pustého
žlebu (Sloupské Vintoky) dále pak do meandru u „Propasti u
obrázku“.
V průběhu celé délky kaňonu Pustého žlebu je možno sledovat
hloubkovou erozi toku, který stále hledal cestu do levého svahu,
(k východu), k bazálnímu původnímu toku.
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počátku neogénu byly vytvořeny dva paralelní a naprosto nezávislé
podzemní systémy, (Sloupský a Holštejnský). Nelze vyloučit, že
systém Holštejnský (který sleduje linii kontaktu se spodním
karbonem) jevil tendenci vázat na sebe systém Sloupský do té doby,
než tento v důsledku snížení erozní báze při Svitavě změnil spádování,
a naopak, časem strhnul vody systému Holštejnského na sebe. (Dnešní
situace).
Z původně samostatného Holštejnského systému, který patrně
končil až na geologické hranici u Josefova, (delta Býčí skály) tak
zůstala jednotlivá torza (Východní větev, Harbechy, Rudice, Býčí
skála) exhumovaná jen zčásti aktivními vodami dnes fungujících
vodních toků.Této teorii napovídá i ověřený fakt vzájemné bifurkace,
(kolorační experimenty při vysokých vodních stavech).
Další dvě okrajová údolí, vázaná na přítoky z východní geologické
hranice (Lopač u Císařské jeskyně a Krasovský potok u Vintok)
patrně byla údolími symetrickými. Jejich přetoková údolí byla spojena
s přetokovým údolím Holštejnským, které pod Vilémovicemi zužuje
koryto do Suchého žlebu. Úroveň maximální akumulace sedimentů
v přetokovém údolí je jen obtížně sledovatelná. Vodítkem může být
portál jeskyně Liščí díry (hrubé kulmské štěrky) v meandru Vintok, či
mohutné výplně ve Verunčině jeskyni. Vzájemné spojení obou žlebů
(Suchý a Pustý) v oblasti „Skalního mlýna“, jehož údolní osa směřuje
od jihovýchodu k severozápadu (úsek od Kateřinské jeskyně), dokládá
nejjižnější bifurkaci i podzemních systémů.
Slepé údolí Jedovnické je situováno při okraji kotliny západně od
obce, při uzávěře v ústí Lažáneckého žlebu. Starý systém
komunikoval s velkým Holštejnským systémem (posíleným Lopačem
a Krasovským potokem). Přetokovým údolím je Luční údolí, které
směřuje ke Křtinám. Dnešní Rudické propadání je záležitostí až po
neogénu. Spojené povrchové toky Jedovnického a Křtinského potoka
společně vytvořily další z řady okrajových údolí, údolí Ve skrejšnách
(západně od Křtin). Přepadové údolí tohoto tvaru pak směřovalo
k Ochozi a dále ke spojení s Říčkou u Hádku.
Okrajové údolí Ve skrejšnách je typickým příkladem asymetrického údolí. Zatím, co staré údolí respektovalo již známé směry podélné
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erozní báze Svitavy u Adamova k odklonu vod Křtinského potoka a
k vytvoření Křtinského údolí. Rovněž reagoval i Jedovnické potok,
který si otevřel cestu do systému Rudice –Býčí skála Rudickým
propadáním. Luční údolí pozbylo svoji aktivní funkci. Otázkou
zůstává, kudy se ubíraly podzemní vody z původního okrajového
údolí Ve skrejšnách. Jejich trasa se díky Řícmanicko – Ochozské
elevaci bude odklánět spíše k jihu či k jihovýchodu a bude se tak
vymykat ze schématu severní části Moravského krasu.
V jižní části nám ještě zbývá se zmínit o okrajovém údolí
Hádeckém, jehož uzávěru předpokládáme na linii Liščí díra – Švédův
stůl. Přetokové údolí, díky rasantní přemodelaci údolí je jen obtížně
rekonstruovatelné. Pravděpodobnost jeho úrovně je odvoditelná
z úrovně přetokového údolí Hostěnického. (Široký díl Kamenného
žlíbku). Hostěnické okrajové údolí dnes představuje asymetrický
terénní tvar, jen málo exhumovaný. Směsné sedimenty, povětšině jíly
a písky s polohami štěrků zaplňují celou depresi a aktivní vody
(Hostěnický potok) mizí do podzemí. (Ochozská jeskyně), při
severním styku s vápenci.
Vlastní propadání postrádá charakteristické znaky, známé
z ostatních částí Moravského krasu. Vody jsou zde evidentně
provokovány existencí o 40 m níže ležícího jeskynního systému.
Stará, původní uzávěra se však patrně nachází pod sedimenty jižně
vstupu do Kamenného žlíbku. Tato představa spíše odpovídá teorii
odvodňování k jihu. Výskyty starých jeskyní, odkrývaných těžbou
v lomu cementárny by tomu také nasvědčovaly.
Do krasového podzemí vtékají vody drobných (povětšině
periodických) vodotečí, které svými kapacitami dotují hlavní krasové
toky. Jejich příspěvek spočívá hlavně v kvalitě vod. Přítoky se
vyskytují jak při východním, tak i při západním okraji území vápenců.
Z hlediska genetické přináležitosti jde patrně o pleistocénní přítoky,
které k podzemním horizontům krasových vod spádují velice strmě
soustavami rozšířených puklin, hluboce řezaných meandrů a propastí.
Řada z nich je zaplněna redeponovanými splavovanými sedimenty
s povrchu vápencových i nevápencových terénů. Tyto tvary nazýváme
propadáními, ponornými žlíbky, či přímo ponory. K této skupině cest
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trvale bezvodé, nebo periodicky inundované), jejichž podzemní
odvodňování je taktéž vertikální. (Obdoba ponorů).
Z hlediska speleologického průzkumu jsou jejich otvírky
nejproblematičtější, a to jak z hlediska vlastních prací, tak i
dosaženého efektu.

Závrty a jiné druhy depresí.
K významným krasovým jevům patří závrty, případně jiné typy
depresí a sníženin na krasovém povrchu. Nebudeme se již zabývat
nejrozsáhlejšími depresemi kokpitového krasu, vyplněnými
zvětralinovými rezidui, tj. Rudickými vrstvami. Celý krasový
peneplein byl od té doby modelován s převahou období teplého a
vlhkého klimatu.
Na povrchu vápenců se tak hromadila i rezidua nerozpustných
materiálů, odolných silicitů, které se následně hromadily
v konkávních tvarech povrchu. Rozpukanost vápenců a intenzivní
činnost atmosférických vod významně přispěly k tvorbě závrtů.
(Název má původ ve slovinské terminologii – vrtača).
Všeobecně můžeme přijmout teorii, že jde o projevy vertikálního
působení vod (gravitace) ve snaze dosáhnout horizontu podzemních
krasových vod. V Moravském krasu známe závrtů bezpočet. Každý je
svým způsobem originální co do konfigurace, tak jak tomu dovolily
geologické podmínky. Modelace vertikál byla ovlivněna
spolupůsobením „brusných“ materiálů, tj. splachovaných silicitů,
které, poháněny turbulencemi gravitačně spadajících vod byly
schopny vymodelovat grandiózní tvary (rourovité a studňovité
propasti, např. v Hlubokém závrtu).
V odborné literatuře se setkáváme s celou škálou typologie závrtů.
(Nálevkovité, studňovité, řícené, atd.). Je zcela samozřejmé, že na
konfiguraci se podepsala místní geologicko tektonická situace.
Vertikální cesty vod, častěji jako horizontální, způsobují destrukce
okolních narušených vápenců. Dochází tak k závalům, které zcela
nebo částečně uzavírají dnešní cesty. Kužely sutí a zvětralinových
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speleologického hlediska největší úsilí a rizika.
Z desítek otevíraných závrtů v Moravském krasu se jen v několika
případech podařilo dosáhnout volných prostor. (Společňák, Kajetánův
závrt, Hluboký, Jalového). Jedinou výjimkou, kdy se však nejedná o
charakteristický závrt (někdy je používán název „struga“) je Cikánský
závrt na Ostrovské plošině. Jen díky zúžení vertikály nad Kruhovým
dómem nedošlo k propadu obrovského suťového kužele (sahajícího
prakticky až k povrchu) do Dómu objevitelů a tím zatarasení přístupu
k podzemní Bílé vodě ve staré části Amatérské jeskyně.
Po objevu systému Nové Amatérské jeskyně a jejím zaměření byla
určena místa, nad nimiž se nachází významné závrty. Ani v jediném
případě nebyla objevena vzájemná komunikace. Pouze pod Městikádí
se nachází obří suťový kužel a okolí je tektonicky velice komplikované. Dále se ukázalo, že všeobecně uznávaná teorie, která klade
průběhy podzemních systémů pod depresní tvary, není všeobecně
platná, ba naopak. Na základě zhodnocení známých průběhů jeskyní
je možno konstatovat, že valná většina jich probíhá pod konvexními
tvary, tedy pod hřbety, choboty a elevacemi.
Ukončení neogénu v Moravském krasu.
Vrcholící bádenská záplava, která patrně dosahovala až
k nadmořské výšce 500 m n.m. je ukončena regresí, způsobenou opět
se probouzející orogenetickou činností. Dozvuky Karpatského
orogenu zasáhly karpatskou předhlubeň, která reaguje poklesem,
stejně tak reaguje celý areál Vídeňské pánve. Mírné, ale plošně
rozsáhlé vyklenutí okraje Českého masivu nutí mladotřetihorní moře
k ústupu na jih až do dnešních oblastí Jadranu a Středozemního moře.
Ustupující moře za sebou nechává jen izolované, malé, zvodnělé
plochy (jezera), která postupně mizí. Ústup moře z areálu Moravského
krasu znamenal obrovské změny. Veškeré, dosud zaplavené plochy
byly odvodněny a postupně se obnovuje nová hydrografická síť,
vázaná na nově vzniklé erozní báze.
V krasových tvarech zůstává obrovská akumulace neogenních
mořských sedimentů (jíly, slíny, písky i štěrky). Pokud nově vznikající
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pak dochází k částečné nebo úplné revitalizaci starých poměrů. Pokud
tomu tak není, zůstávají neogenní sedimenty zakonzervovány až do
dnešních dnů. (Jedovnické kotlina, Lažánecký žleb, Luční údolí, údolí
Březinského potoka, údolí mezi Ochozí a Hádkem a řada dalších).
Značná část neogenních sedimentů je přeplavována i do jeskyní.
V místech tektonického či krasového oslabení dochází po opadu vod
k řícení například nestabilních stropů (Macocha) a sesuvům labilních
kuželů. S ústupem neogenních vod vznikl ještě jeden (dočasný)
fenomén. Štěrkové akumulace v předpolí okrajových údolí jsou
překryty nepropustnými sedimenty a dávají tak možnost vzniku
stagnujících plytkých vodních nádrží, (jezer), která se udržují do té
doby, než dojde k porušení vodonosných vrstev a vody si najdou cestu
k podzemním systémům.
Jak dlouho tato okrajová jezera fungovala není známo, avšak
zbytkové sedimenty v uchovaných profilech (Holštejn, Rudické
propadání) byly vyhodnoceny jako mladopleistocénní. Při
geologickém mapování (ÚÚG) byly mezi Petrovicemi a Sloupem
zastiženy kaolinické jílovité jezerní (lakustrinní) sedimenty
s polohami splaveného dřeva. Absolutní stáří nebylo určováno. V jižní
části Moravského krasu byly jezerní sedimenty zastiženy sondou do
hloubky 10 m (sonda nedosáhla skalního podloží) situovanou
v horním dílu Kamenného žlíbku u Hostěnic v místech, kde docházelo
k periodickému přetoku vod z jezera přes Kamenný žlíbek do údolí
Říčky. V pleistocénu se spádové poměry v území změnily ještě
radikálněji (zvýšené vodní dotace v období meziledových dob).
Po ukončení neogénu ještě postupně přichází ke slovu sopečná
činnost a výlevy řídkých magmatických materiálů (andezity, trachity).
Fungují i mladé sopky, zvláště na aktivovaných tektonických zonách
v předpolí Jeseníků (Bruntálsko). Byla oživena i hydrotermální
činnost (teplé kyselky, vývěry CO2 ) např. v oblasti Hranic na Moravě
(Zbrašovské aragonitové jeskyně).
V Moravském krasu jsme na toto období narazili při mapování
Lažáneckého žlebu. V oblasti Márovek, pod hřbitovem, byla ve svahu
údolí hloubena mapovací sonda, která pod 2m mocnou vrstvou
smíšených splachových materiálů narazila na polohu rozpadavých,
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makroskopicky za součást neogenní výplně žlebu. V hloubce 5m bylo
další hloubení zastaveno, přestože uvedený materiál pokračoval dále
do podloží. Teprve při laboratorním zpracování bylo zjištěno, že
inkriminovaný materiál je tvořen jedinou komponentou, a to
sopečným sklem. Jde tedy o návěj sopečného tufu (tufit) s neurčeným
zdrojem původu.
Neogenní moře nám v Moravském krasu kromě jiného zanechalo
také stopu v podobně fosílií. Nebudeme se zabývat problematikou
foraminifer či jiných drobných zbytků v jílovitých sedimentech. Naši
pozornost jistě zaujmou dobře zachované schránky ústřic z bývalých
ústřičných kolonií (ústřičné slapy u Bedřichovic, v Lažánecké žlebu a
jinde) a navrtané vápencové horizonty od vrtavých mlžů. V obou
případech je možno ze zachovalých výskytů odvodit malou hloubku
vody v příbřežních zonách, kde tito živočichové trvale vegetovali.
Z neogenních sedimentů širokého okolí jsou známy výskyty zbytků i
veliké fauny, jako například zuby žraloků (Stránská skála). Zajímavý
je i nález autochtonních korálů na pracovišti Svážná studna v horním
dílu Lažáneckého žlebu (v nadm. výšce kolem 460 m).
Jak již bylo výše uvedeno, období pleistocénu bylo vyhrazeno
převážně teplotním změnám a s tím spojeným změnám vegetačním.
Z hlediska vývoje krasových jevů je toto rozkolísané období
charakterizováno tvorbou nových říčních sítí příkře spádujících
k novým erozním bázím.
Erozní činnost se dotýkala převážně sedimentárních akumulací ze
starších období. Nechybí však ani krátká, průrazná údolí spádující
převážně k údolí hluboce zaříznuté Svitavy, která si definitivně
otevřela cestu do Blanenské deprese (prolomu). V jižní části
Moravského krasu si Říčka definitivně vybojovala dnes známou trasu
a ke Svitavě se (díky průběhu Řícmanicko-Ochozské elevace)
nepřipojila. Povrchová říční síť zpětně ovlivnila vodami aktivované
jeskynní soustavy a zasáhla do konfigurace jejich sedimentárních
výplní.
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v jeskyních projevují periody ve kterých se tvoří bohatá sintrová
výzdoba. Koroze, podporována vhodnými klimatickými podmínkami
je sekundárně promítnuta do podzemních prostor, které jsou v
„klidové“ zóně (nerušeny podzemními toky). Sintrové výplně jsou
právě tím elementem, který začal zajímat zvídavého člověka,
budoucího speleologa, aby se věnoval jejich objevování a následnému
zpřístupňování široké veřejnosti.
Výskyt železných rud v Moravském krasu.
V minulých kapitolách jsme se zmínili o denudaci krasového
povrchu v důsledku působení klimatických podmínek. Je všeobecně
známo, že při lateritickém zvětrávání vápenců se uvolňují
komponenty železa, hliníku a eventuelně i dalších prvků, včetně
křemíku. S atmosférickými vodami se pak dostávají puklinami, nebo
po nepropustném prostředí hlouběji do podloží, kde akumulují a
v kontaktu s vápenci pak vytváří pevné materiály (cementační zony)
v podobě oxydů, hydroxydů, karbonátů, případně fosforečnanů.
Samostatnou kapitolu tvoří hydrotermální a sopečné akumulace.
K obohacení komponent výše zmiňovaných prvků velmi často
posloužily pokryvy krasového povrchu a v nich obsažené minerály.
Jejich rozpadem se komponenty taktéž dostávají do podloží.
V klimatických podmínkách, kterými prošla geneze Moravského
krasu můžeme uvažovat o vzniku nesopečného původu, (Zdroj prvků
je v autochtonním materiálu deponovaném na povrchu či v depresích).
Železné rudy v Rudických vrstvách.
Materiál Rudických vrstev, který podléhal rozpadu, byl schopen
uvolňovat značné množství železitých roztoků, které propustnými
písky, štěrky a detritem silicitů vytvořily nepravidelné polohy
železných rud. Tato naleziště byla známa a využívána již našimi
předky (slovanská železářská konjunktura byla v 8. až 10. století). Za
rudami do větších hloubek se pak pustili horníci v 18. a 19. století.
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Hlubina a 8 šachet Barbora I až VIII v Rudici). Předmětem zájmu byla
železná ruda, hematit – goethit – limonit s malým obsahem křemíku.
Obsah železa se pohyboval mezi 15ti až 40ti %.
Železné rudy v jeskyních a v otevřených puklinách.
Obdobně jako u Rudických vrstev, ale nikoliv v takových
povrchových akumulacích, zasakovaly roztoky, obohacené o železo
do volných podzemních dutin a otevřených puklin. Tam docházelo
jednak k obohacování již uložených sedimentů (jílů), jednak k volné
diagenezi samotných rud v jeskyních.
Klasickou lokalitou tohoto typu jsou jeskyně u Němčic. Tam byly
rovněž železné rudy v 19. století těženy. Je pravděpodobné, že
existuje celá řada podobných drobných lokalit, které neznáme. K typu
tohoto zrudnění s největší pravděpodobností můžeme přiřadit výskyt
„Nad Skalami“ (nad Jelínkovým mlýnem) v jižní části Moravského
krasu. Jedná se o širokou otevřenou trhlinu ve vápencích (šíře přes 2
m), která byla zaplněna sedimentární železnou rudou, dnes již zcela
vytěženou. Puklina má délku cca 100 m a ještě dnes, po vytěžení je
místy otevřená do hloubky kolem 4 m. Historicky patrně tuto lokalitu
exploatovali Slované (možná souvislost s hradiskem Staré zámky).

Syngenetické železné rudy.
Železné rudy, které vznikaly v devonském moři v oblasti Jeseníků
mají sopečný původ. Jsou označovány jako rudy typu Lahn – dill,
uvolněné z kobercových láv na mořském dně. Mají oolitický habitus
(kuličková ruda) a byly taktéž v minulosti těženy. V Moravském
krasu, kde vývoj probíhal v klidných podmínkách středního a
svrchního devonu (vápencová facie), bychom podobný typ železné
rudy těžko hledali. A přesto !
V místech, kde dnes stojí skupina rodinných domků naproti
restauraci na Velké Klajdovce, býval kdysi jámový vápencový lom.
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světlé vápence, s polohou asi 10 cm mocných oolitických železných
rud. Poloha byla jako vrstvička mezi vápencovými lavicemi a
evidentně vznikla současně s uložením vápenců (syngenetická).
Tento výskyt na rozhraní devonu a karbonu byl jedním z mála
dokladů zrudnění, které by mohlo dokladovat nastávající orogenetický
neklid té doby.
Ve střední a severní části Moravského krasu tomu odpovídají
Křtinské vápence (barevné hlíznaté vápence). Bohužel tento unikátní
doklad geologické minulosti Moravského krasu byl nenávratně zničen
zavezením lomu domovním a průmyslovým odpadem.
Ostatní nerostné suroviny.
Na tomto místě se nebudeme jako o samozřejmosti vyjadřovat
k využívání základní suroviny v Moravském krasu, tj. k vápencům.
Kromě zpracování na vápno, cement, meliva a drtě jde o historické
zpracování kamenické a sochařské.
Zvláštní kapitolou je raritní zpracování jeskynních sedimentů a
osteologického materiálu. V jeskyních Výpustku a Jáchymce se
v létech 1922 – 1930 dobývaly a zpracovávaly fosfátové hlíny, jako
tehdy žádané zemědělské hnojivo. Podobný záměr se vyskytl i
v jeskyních Sloupsko –Šošůvských, nebyl však realizován. K tomu
účelu bylo započato s ražbou dvou proti sobě směrovaných chodeb,
(jedna z chodby Stříbrné, druhá z jeskyně Kůlny), jako komunikace
k povrchu. Obě čelby byly po několika metrech ražby zastaveny.
Se zahájením archeologických prací ústavu Antropos při
Moravském muzeu v Brně (Karel Valoch) jsem na požádání
prodloužil chodbu do Kůlny natolik k protičelbě, že zbývající, 4 m
silný pilíř bylo možno provrtat a do vývrtu instalovat vodovodní
potrubí, potřebné pro plavení sedimentů při archeologickém výzkumu.
V pozdější době byly obě čelby propojeny a dnes slouží pro
návštěvnický provoz jeskyní.
Při těžbě fosfátových hlín, hlavně ve Výpustku byly získávány
kosterní pozůstatky jeskynní zvířeny (medvěd, lev, hyena apod.)
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spodia.
Zcela samostatnou kapitolou jsou sbírky a obchod s osteologickým
materiálem (hlavně ze Sloupsko – Šošůvských jeskyní) a dále obchod
i jiná devastace krápníkové výzdoby (suvenýry, sbírkové předměty,
ozdobné předměty, kamenické zpracování) které probíhaly (a stále
probíhají) ve volně přístupných a nechráněných (ale i chráněných)
lokalitách.

Ladislav Slezák, Brno 2008.
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Slezák

Josef Pokorný

A.
Abraze

= obrušování, rozdírání a rozrušování hornin pevnými částmi, zpravidla
unášenými proudící vodou, větrem, či při skluzu ledu po povrchu.

Akumulace = hromadění, nahromadění.
Alochtonní = cizorodé, pocházející původně odjinud, z jiného místa. (Transportované
materiály).
Aluvium

= holocén, nejmladší období kvarteru (čtvrtohor)

Analogie = existující nebo zjištěná shodnost některých vlastností mezi netotožnými předměty
(objekty). Obdoba objektů na základě společných charakteristik.
Anizotropie = závislost fyzikálních vlastností prostředí na směru, ve kterém se měří.
Antiklinála = střechovitě nebo sedlovitě vyklenutá část vrásy, tj. vrstvy sedlovitě prohnuté
(vyduté) postranním tlakem, tvořící antiklinálu.
Představuje pozitivní ohyb vrásy, - tj. ta její polovina, která je nahoru vypouklým ohybem strukturních (vrstevních) ploch, v normálně uloženém souvrství
(definována i statigraficky). V jádře vrstvy starší, v obalu mladší.
Aridní

= vyprahlý, suchý, pustinný

Arkóza

= sedimentární hornina, středně zrnitá až hrubozrnná, budována převážně křemenem, s příměsí živců.

Asymetrické = nesouměrné, uspořádané nerovnoměrně.
Autochtonní = původní, pocházející z daného místa. (Místní materiály).

B.
Baden

= je obdobím středního miocénu. Klademe je do období před cca 12,5 až 15ti
miliony let. (Mladší tercier = třetihory nazýváme neogén a dělíme jej na
miocén a pliocén. Miocén trval cca 19 milionů let).

Badenské moře = moře v období badenu (viz výše).
Batolit

= rozsáhlý podzemní masiv vyvřelé horniny, jehož spodní hranice není známa,
vzniklý pomalým utuhnutím magmatu v zemské kůře.

Bazální

= základní, ležící na spodku vrstevního sledu.

Bazické horniny = vyvřelé horniny s převahou tmavých a těžkých nerostů.
Bifurkace

= rozvětvení, rozdělení, rozdvojení. Užívá se při označování podzemních
vodních toků.

Biotit

= tmavá slída

Bitumen

= tekutá nebo pevná uhlovodíková látka organického původu – živice

Brachiopod

= ramenonožec (živočich)

Brekcie

= pevná, hrubozrnná hornina, složená z ostrohranných úlomků a ssuti či drti,
stmelených nerostným tmelem. Může jít i o tektonickou brekcii.

C.

D.
Dejekce

= (odsávání, odplavení, odnos).

Dejekční kužel = používá se k označení deformace hladiny v místě odčerpávání. (Vody,
nafty a podobně.
Dendrit

= mechovitý či keříčkovitý útvar hydrátů manganu a železa vyloučený na trhlinách hornin z protékajících vod

Denudace

= odnos, rozrušování a zarovnávání zemského povrchu působením přírodních
vlivů.

Deprese

= snížení, pokles zemského povrchu, níže položená část zemského povrchu,
proláklina.

Detrit

= drť, většinou vznikající přirozeným rozrušováním hornin

Devon

= období paleozoika (prvohor) cca před 395ti až 345ti miliony lety. Trval cca
50 milionů let.
Svrchní devon = tvoří jej období frasnu, (které trvalo cca 6 mil. let) a
období famenu (trvalo cca 8 milionů let). Trvání celého svrchního devonu
tedy činí 14 milionů let.
Střední devon = tvoří jej období eifelu a givetu, celkem 11 milionů let.
Spodní devon = je tvořen podle některých pramenů gedinem a koblenzem
Dle jiných pramenů jej tvoří lochkov – 5 milonů let, prag – 16 milionů let,
a zlíchov – 4 miliony let.
Celkem tedy období devonu trvalo 50 milionů let.

Diabas

= zelenošedá vyvřelá bazická hornina.

Diageneze

= souhrn procesů, měnících minerální složení, strukturu a texturu sedimentů
v období, počínajícím jeho uložením a končícím jeho metamorfózou nebo
zvětráváním v povrchových podmínkách. Typickým projevem diageneze je
zpevnění původně sypkých, nebo plastických vrstev – (tlak nadloží,
stmelení minerály, vylučovanými z cirkulujících roztoků.

Diluvium

= pleistocén – starší kvarter – období cca 2 miliony let, následuje holocén –
deset tisíc let – aluvium

Diskrepance

= neshoda, odlišnost, rozpor, nesrovnalost, nesouměrnost, nesoulad.

Diorit

= hlubinná vyvřelá hornina. Od granitu (žuly) se liší vysokým obsahem
tmavých součástek (amfibolů, slíd a pyroxenů).

Droba

= sedimentární hornina, charakteristická vysokým obsahem úlomkovitých
komponent, povětšině silicitů.

E.
Elevace

= vyzdvižení vrstev hornin horotvornými tlaky. Též vyklenutí částí zemské
kůry (geologických vrstev). Může být použito i v terminologii morfologické.
(Morfologie = nauka o tvaru a změnách povrchu země).

Endokras

= formy krasu v hloubce masivu – jeskyně.

Eroze

= obrušování a vymílání hornin.
Eroze je výmol. Je to odstraňování částí povrchu zemského proudící či vlnící se vodou, ledem, sněhem, proudem vzduchu (větrná čili eolická eroze),
tokem pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin.
Rozeznáváme erozi říční, mořskou, jezerní, či abrazi ledovcovou, větrnou a
pod.
Transport erodované hmoty není podstatnou součástí eroze. Eroze je proces
fyzikální, nikoliv chemický ! Nezaměňovat s korozí !
m.v2
Eroze je způsobena tíží a je úměrná proudící hmotě m a rychlosti v. e = ----2
Eroze je selektivní (výběrová –v měkčím materiálu působí rozměrněji, než v
horninách.
Prohlubování toku zpět = zpětná eroze. Erodující proud má dva koncové body. Svrchní začíná u pramene a spodní končí u ústí řeky.
Lokální stupně v proudu (jezera, plošiny,)¨tvoří lokální erozní bázi.
Erozi mění (zastavuje) změna klimatu, či pohyby zemské kůry. Kdyby tyto
jevy neovládaly erozi,zastavil by se celkový odnos souší na cca 250 m n.m.

Erozní báze

= dolní mez eroze. Výmolná základna. Nejníže položené místo, kam spádují
vodní toky. (Hlavní erozní báze, místní erozní báze apod.).

Erozní zona

= pásmo vymílání s určitými společnými znaky

Exhumované

= vyzdvižené, vyplavené, znovu obnažené.

Exokras

= formy krasu na povrchu (škrapy apod.)

F.
Faceta

= (faseta) – konkávní, vyhloubená ploška, vybroušená ve skalní stěně vířící,
protékající vodou, unášející písek.

Facie

= charakteristické znaky převážně sedimentárních hornin, dané prostředím
jejího vzniku. Část horninové jednotky, která se liší svými vlastnostmi od
ostatních částí horniny. Odlišný ráz části hornin.

Faciální

= změny v posloupnosti vrstev

Fluviální

= vzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí vody. (Říční usazeniny).

Flyš

= souvrství střídajících se pískovcových a břidlicových usazenin
Rytmické střídání jemných a hrubých poloh sedimentů.
Typem je karpatský flyš (paleogén).

Fosfátové hlíny = Výplně některých jeskyní. Obsahují rozpadlé zbytky živočichů a mají
tudíž vysoký obsah fosfátů. Dříve se používaly v zemědělství jako
fosforečné hnojivo.
Freatická (zona) = zona pod hladinou spodních vod. ( = Podzemní voda s volnou hladinou).
Fylit

= jemnozrnná, slabě metamorfovaná krystalická břidlice, vzniklá obvykle
přeměnou jílových břidlic, složená z křemene, sericitu, chloritu, grafitu a
biotitu. Břidlice je pevná usazená hornina, vrstevnatě štípatelná. V seriích
metamorfitů často obsahuje vyrostlice minerálů.

G.
Geofon = malý, přenosný seizmograf, užívaný při hledání nerostných ložisek, při sledování
důlních otřesů a j.
Geofyzika = obor, zabývající se studiem jevů a procesů v pevné zemi, v jejím plynném a
vodním obalu, a fyzikálními vlastnostmi okolního prostoru ve vztahu k zemi.
Geologie = nauka o vývoji, složení a stavbě zemské kůry. Studium zemské kůry.
Geologie historická = zabývá se tvorbou zemské kůry z hlediska posloupnosti času.
Geologie dynamická = nás poučuje o vzniku nerovností zemské kůry z hlediska posloupnosti času (viz statigrafie).
Geologie endodynamická = je to studie jevů, které způsobují vnitřní geologičtí činitelé.
(sopečná činnost, zemětřesení, horotvorné děje).
Geologie exodynamická = je studií jevů, které působí vnější geologičtí činitelé, kteří svou
činností přepravnou, tvořivou a rušivou zemský povrch zarovnávají. (voda, vítr, mrazy a pod.).
Geologické varhany = svislé kapsovité prohlubně, vzniklé korozí vápenců podél puklin a
zlomů.
Geomorfologie = nauka o tvarech povrchu zemského, jeho vzniku a změnách.
Geosynklinály

Gabro

= jsou korytovité průhyby zemské kůry, do kterých se mohou ukládat různé
sedimenty. (Synklinála je korytovitý útvar vrásy).
= vyvřelá plutonická hornina. Je hlubinným ekvivalentem (rovnocenností)
bazaltu, bývá součástí větších granitoidních komplexů, kde má kumulační (hromadící) nebo reziduální (zbytkovou) povahu.

Geneze

= vznik, původ, zrod, způsob a postup vzniku.

Glaciál

= doba ledová

Glaciologie

= věda o geologické činnosti ledu, mrazu a ledovců v současnosti i v minulých geologických dobách.

Granit

Granodiorit

= žula, hlubinná vyvřelá hornina, tvořená křemenem, draselným a sodnovápenatým živcem, biotitem, muskovitem či amfibolem. V chemickém
složení dominuje oxid křemičitý – cca 70%.
= světle šedá, hlubinná, magmatická hornina, tvořící přechod mezi granitem a
dioritem.

H.
Habitus

= celkový vzhled.

Hercyňský orogen = horotvorné vrásnění na konci devonu.
Holocén

= posledních deset tisíc let kvarteru (čtvrtohor).

Hydrografie

= obor, zabývající se vodopisem, tj. popisem a studiem rozmístění vodních
toků v daném terénu.

Hydrotermální = procesy, spojené s magmatickou činností, převážně jde o výrony vodních
roztoků různých teplot a minerálního obsahu

I.
Imbrikace = doškovité nakupení plochých valounů vlivem vodního proudu.
Infiltrace = pomalé pronikání (vsakování) kapaliny nebo plynu póry horniny dovnitř, pronikání srážkové a povrchové vody půdou do hornin a do nádrží podzemní vody.
Inundace = zaplavování území. ( Pravidelné či nepravidelné).

J.

K.
Kalcit

= minerál, čistý uhličitan vápenatý.

Karbon

= období paleozoika (Prvohor), cca před 345ti až 280ti miliony let. Trvalo tedy
cca 65 milionů let. Spodní karbon trval ca 25 mil. let.

Karbonáty = uhličitany, (vápence, dolomity, sintry a pod.).
Klastika = (klastické horniny) vznikly rozpadem celistvých hornin, jsou to úlomky či zrna
horniny. Tlakem vrstev v nadloží mohou být přeměněny v kompaktní slepence
úlomkovitých hornin.
Kokpitový kras = zvláštní formy krasu v tropických územích (a v tropických klimatických
podmínkách). Klasický výskyt na Kubě, v Thajsku, v Číně a jinde.
Konfigurace = seskupení, způsob prostorového uspořádání.
Konkávní

= dutý, vyhloubený.

Kontaminace = znečištění prostředí škodlivými látkami, zamoření, vniknutí choroboplodných zárodků do organismu.
Konvexní
Koroze

= vypouklý
= rozpouštění povrchu málo chemicky odolných hornin atmosférickou vodou.
(vápenec, sádrovec, dolomit, kamenná sůl).

Kvarter = je mladší periodou éry kenozoikum. Dělíme jej na pleistocén (cca 2 mil.let) a
Holocén – posledních cca 10 000 let.

L.
Lakrustinní = jezerního původu.
Laterální

= postranní, boční.

Laterit

= načervenalá jílovitá půda, obsahující hlavně hliník a železo, vzniklá
zvětráváním různých, převážně karbonátových hornin v tropických
podmínkách

Litologie

= jeden z geologických oborů – nauka o sedimentech (usazeninách) a o
petrografii, (tj. o horninách a jejich skladbě).

M.
Migrace = přemisťování osob, stěhování rostlin nebo živočichů na nová stanoviště, přenos
genů mezi populacemi prostřednictvím jedinců, kteří přecházejí z jedné populace
do druhé.
Miocén = v éře kenozoikum, perioda tercier – neogen. Epocha miocén trvala cca 19 milionů
let, v době cca před 26ti až 7mi miliony let. Zahrnuje stupně (od nejstaršího až po
nejmladší) eger, egenburg, ottnang, karpat, baden, sarmat a pannon.
Monokrystal = krystalový jedinec s jednotnou vnitřní zákonitou stavbou.
Morfologie = nauka o tvarových vlastnostech rostlin, živočichů, člověka, nauka o tvarech a
změnách povrchu země.

N.
Neogén

= perioda mladších třetihor, období před cca 26 až 2 miliony let, tj. 24 mil. let.

O.
Oolitický = druh sedimentární horniny či minerálů, složených z kuličkovitě strukturovaných
útvarů – oolitů.
Orogeneze – horotvorná činnost, vznik pohoří horotvornými silami, horotvorné pochody.
Osteologický = kosterní.
Osteologie

= nauka o kostech.

P.
Paralelní

= souběžné, rovnoběžné, současně probíhající.

Paleo -

= dávný, předvěký, minulý.

Paleocén

= nejstarší geologické oddělení paleogénu

Paleogén

= starší část tercieru (třetihor), období cca před 65 ti až 26 miliony let.

Paleogeneze

= dávné vytvoření (geologického útvaru).

Paleohydrografie = dávný vodopis, dávné rozložení vodních toků v krajině. (V daném
území).
Paleolit = starší doba kamenná (nejstarší a nejdelší doba vývoje pravěkého člověka)
Paleomagnetismus = vlastnost hornin, projevující se tím, že v době svého vzniku nabyli
remanentní magnetizaci, jejíž směr odpovídá tehdejšímu magnetickému
poli země. Také vědní obor, studující dřívější geomagnetická pole na
základě magnetizace hornin různého stáří.
Paleontologie = věda o vývoji života v minulých geologických dobách, zkoumající zkameněliny rostlin a živočichů, a jejich vztahy k horninám, v nichž jsou uloženy.
Paleontolog

= odborník na vědu, zkoumající vývoj života v minulých geologických
dobách.

Paleozoikum = období prvohor (mladší než cca 590 milionů let a starší než cca 225 milionů
let). Dělíme je na období : kambrium (90 mil. let), ordovik (55 mil. let),
silur (50 mil. let), devon (50 mil. let), karbon (65 mil. let) a perm (55 mil.
let). Každá tato vyjmenovaná časová perioda se dále dělí na jednotlivé
epochy a stupně.
.
Palinologie

= Vědní obor, zabývající se stanovením stáří geologických vrstev na základě
obsahu pylových zrn ve vrstvě.

Peneplein

= parovina, zemský povrch se zarovnáním původních výškových rozdílů
denudací, tj. snižování a zarovnávání zemského povrchu odnosem,
obnažováním podložních hornin.

Pleistocén

= starší období kvarteru (čtvrtohor) v trvání cca 2 miliony let. Zahrnuje střídání
dob ledových a meziledových. Dříve se toto období nazývalo diluvium.

Pliocén

= nejmladší doba tercieru (třetihor). Trvala cca 5 až 5,5 milionu let. Probíhala
v období cca 7 až 2 miliony let před naší dobou. Pliocén je epochou neogenu.
Epocha pliocén navazuje na miocén a zahrnuje stupně dak a levant. Přechází
do periody kvarter, epochy pleistocén.

Predispozice

= využití (přizpůsobení se) již vzniklých podmínek. (V geologii například

Využití zlomového pásma k vytvoření údolí).
Psamitická = drobnozrnná struktura hornin.
Psefitická = hrubozrnná úlomkovitá struktura horniny (slepence, oblázky).

Q.

R.
Radiometrie = obor geofyziky, zabývající se radioaktivními vlastnostmi hornin.
= současný, vznikl v současném období.

Recentní

Redeponován = přemístěn.
Redepozita

= opětně uložené vrstvy. (Přemístěné materiály).

Redispozice = přemístění a opětné uložení dříve usazených hornin. (Také lze nazvat tento
jev resedimentací).
Refrakce = lom světelných paprsků nebo elektromagnetického vlnění.
Regrese

= ústup (odliv) moře z pevniny.

Relikt = pozůstatek, zbytek.
Remanentní = zbytkový magnetizmus (který si podrží feromagnetický materiál po vymizení dříve působícího vnějšího magnetického pole.
Revitalizace = oživení.
Reziduum = zbytek, zůstatek.

S.
Sedimentolog = odborník, zkoumající usazeniny.
Seizmika = obor geofyziky, zabývající se studiem zemětřesení.
Seizmografie = záznam přístroje, měřícího a zaznamenávajícího zemětřesné vlny.
Silicity

= druh křemité usazeniny. Druh křemičitanu. Užívá se k označení křemitých
sedimentárních či chemických hornin (všeobecně).

Silikáty

= křemičitany, tj. anorganické sloučeniny křemíku.

Skalenoedr

= monokrystal šesterečné soustavy, omezený dvanácti shodnými
různostrannými trojúhelníky.

Spodnokarbonské = spodní karbon – (tato epocha se nazývá dinant) trval v době před cca
345 až 320 milionů let.
Stratigrafie = Tento obor studuje vrstevní sledy, určuje jejich stáří, okolnosti vzniku a jejich
vývoj. Je to nauka o posloupnosti geologických vrstev, složení a vlastnostech
geologických vrstev.
Stringocephalus = tlustoskořepatý brachiopod – ramenonožec.
Subdukce = podsouvání, tj. proces, kdy kůry zemské se podsouvají jedna pod druhou.
Susceptibilita = poměr magnetizace k intenzitě magnetického pole.
Suspenze = soustava ve které jsou rozptýleny jemné částečky pevných látek v kapalině.
Svrchní devon = tvoří jej období frasnu, (který trval cca 6 milionů let), a období famenu,
(které trvalo cca 8 milionů let). Trvání celého svrchního devonu tedy činí
14 milionů let.
Symetrické
Syngenetická

= souměrné, souosé, uspořádané či rozložené podél osy.
= současně společně vzniklá. Například : syngeneze rudného tělesa a okolní
horniny.

T.
Tégl

= lidové označení pro nevrstevnaté, slabě písčité vápnité jíly, převážně badenského stáří – toto označení přešlo i do geologického názvosloví. Jde o
celistvý, nevrstevnatý vápnitý jíl, sivé až sivomodré barvy neogenního stáří.
V praxi se požívá s oblibou jako materiál při výrobě cihel.

Tektonika

= obor geologie, zabývající se stavbou, pohyby, a uložením zemské kůry vůbec
a jejich poruchami. Tektonika představuje určitý typ vnitřní skladby horniny.
Tektonická geologie se zabývá výzkumem deformací, strukturního vývoje,
stavby zemské kůry ve vztahu k silám a mechanickým procesům, jež se podílely na vývoji země jako celku. Řeší příčiny a zákonitosti geologických
poruch.
Geotektonika obecná (teoretická) – zobecňuje poznatky o projevech
tektonických pohybů a
vzniku tektonických struktur v druhy v průběhu evoluce zemské kůry.
Geotektonické hypotézy vysvětlují vývoj zemské kůry a země vůbec v průběhu geologické historie.
Geotektonika morfologická studuje strukturní formy tektonického původu a
rozpracovává jejich klasifikaci (strukturní geologie).
Geotektonika historická – jejím úkolem je rekonstrukce minulých
tektonických dějů.
Geotektonika regionální – je to tektonická rajonizace jednotlivých regionů,
tj. rozmístění tektonických struktur a návaznost jejich typů v zemské kůře.

Tercier

= je periodou éry kenozoikum. (pro zjednodušení tuto periodu nazýváme
třetihory. Dělíme ji na paleogén (epochy paleocén, eocén a oligocén) a
neogén (epochy miocén a pliocén). Další periodou éry kenozoikum je
kvarter.

Terigenní

= usazeniny, splavené z pevnin.

Transgrese = přestup vrstev přes starší podklad, případně zaplavení pevniny mořem a
ukládání náplav, přinesených mořskými proudy.
Tuf

= úlomkovitá hornina sopečného původu s terigenní příměsí. Jde převážně o
sopečné sklo.

U.

V.
Vrása

= vydutí vrstev horotvornými tlaky.

X.

Y.

Z.
Základní erozní báze = nejnižší bod, ke kterému spěje nějaký tok.
Lokální erozní báze = boční tok (např. Křtinský potok v Josefově je lokální erosní
bází potoka Jedovnického.
Svitava v Adamově je lokální erozní bází Křtinského potoka
Základní erozní báze = např. tam, kde se Svitava vlévá do dalšího vodního toku
(Svratky). Soutok Svratky a Svitavy je základní erosní bází celé sítě na tyto toky
navazujících vodotečí.
(Mezi tím je spádová křivka toku).

Některé výrazy v práci Petra Kose o Mokerské jeskyni, případně
ve Slezákově práci o genezi jižní části Moravského krasu a
vysvětlení jejich významu.
Diaklása

= puklina, v níž nenastal významný pohyb.

Divergence

= vývoj, vedoucí k rozrůznění, rozvětvení, rozbíhání – jako důsledek přizpůsobení se podmínkám prostředí.

Herpetofauna = soubor určitého druhu plazů, obývajících dané území.
Intence

= záměr, úmysl, předmětná zaměřenost vědomí.

KRAS – dle Panoše a dalších :
Endokras
= podzemní kras, hlubinné krasové jevy
(dle poznámky V. Panoše je vázán na středoholocénní období, spodní a
střední epiatlantik – tomu nerozumím, protože mi to připadá nelogické !).
Epikras
= soubor krasových tvarů, vytvořených v masivu rozpustných hornin
v pásmu nejblíže skalního povrchu. Jde o vadózní pásmo s převažující
vertikální cirkulací krasových vod.
Exokras
= povrchový kras (jeho krasové jevy ? – pozn. J.P.).
Holokras
= klasický kras, vázaný na chemicky čisté, dobře rozpustné vápence, reprezentovaný bohatým souborem dokonale vyvinutých povrchových i podzemních tvarů.
Merokras
= soubor exokrasových a endokrasových jevů v dostatečně mocných, ale nečistých vápencích, případně s vložkami či složkami nepropustných hornin.
Jozef Jakál a kolektiv : „Praktická speleológia“, vydalo nakl. „Osveta“, Martin, 1982.
Korálové jeskyně vznikají na základě nerovnoměrného narůstání části korálových útesů.
Jejich tvar je velmi rozmanitý, vznikají vždy pod mořskou hladinou (str. 55). (Pozn. J.P. : při
primárním vytváření vápencové kry ???).
J. Přibyl, V. Ložek a kolektiv : Základy karsologie a speleologie, vydalo nakl. Academia
Praha v r. 1992.
Jeskyně se dělí na prvotní a druhotné (odvolání na Bögliho a Jakála). Na jiném místě :
Primární = vzniklé korozí, erozí, nebo kombinací obou způsobů.
Sekundární=s autochtonními (původními ?) výplněmi. (Pozn.J.P.: Jak tomu mám rozumět ?).
Marinní sedimenty = vrstvy, usazené v moři.
Morfogeneze

= vznik a vývoj tvarů (geologických útvarů).

Rigidní

= ztuhlý, ztrnulý, nehybný.

Semipolje

= polopolje.
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Jeskyně Májová Ř – 3 (MK 1415) Celkový pohled na portál – foto
Jeskyně Májová je jeden z klíčů k dosud neznámým podzemním
prostorům jižní části Moravského krasu
Jeskyně Ř – 3, pohled do jižní průrvy – foto
Jeskyně Ř – 3, pohled do severní průrvy –foto
Jeskyně Ř – 3, mapka – půdorys
Jeskyně Ř – 3, půdorysná mapa se zakreslením řezů
Jeskyně Ř – 3, řez D – D, pohled zepředu (od východu, nárys)
Jeskyně Ř – 3, řez A – A, jižní průrva, pohled k jihu
Jeskyně Ř – 3, řez B – B, jižní průrva, pohled k severu
Jeskyně Ř – 3, řez C – C, severní průrva, pohled k jihu
Pavlův objev – přibližný náčrt
Pavlův objev – foto
SE 3 se představují
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Poznámka :
Tato práce byla prezentována na Speleoforu 2008, dále pak ve formě dvou článků
v časopise Speleo, č. 52. Protože však rozsah příloh, které jsme k tomuto materiálu
zpracovali daleko přesáhl možnosti Spelea, rozhodli jsme se tuto práci zařadit v plném
rozsahu, se všemi původními přílohami do tohoto tématického okruhu znovu.
SE – 3.
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Ladislav S L E Z Á K
Jižní část Moravského krasu se svými krasovými jevy se nijak zvlášť neliší od části střední i
severní. Podkladem, ve kterém krasový fenomén vznikl jsou devonské vápence (Vilémovické),
vtěsnané mezi brněnskou vyvřelinu a bazální klastika na západě, a spodnokarbonské souvrství
siltovců, drob a slepenců na východě.
Celé území je postiženo, jak postdevonskou tektonikou staršího typu, tak projevy karpatské
orogeneze, která byla zřejmě pro vznik krasových tvarů tou nejdůležitější. Vyklenutím Řícmanicko
– ochozské elevace a s tím spojenými soustavami tektonických poruch vznikla unikátní situace,
která ovlivnila celkovou hydrografickou soustavu povrchových i podzemních toků. Nekrasový
hřbet Řícmanicko – ochozské elevace, orientovaný svojí podélnou osou od severozápadu
k jihovýchodu vytvořil obrovskou přírodní bariéru, která po zániku povrchové říční sítě inklinující
zčásti ke Svitavě ovlivnila další vývoj krasových toků.
Jižní část Moravského krasu tak tvoří povodí, které je odvodňováno separátně k jihu, do povodí
Litavy. Dokladem odklonu krasových vod by mohla být podpovrchová bifurkace krasových
akumulací jižně od Březiny do povodí potoka Časnýře u Kanic. Tektonika, která je podřízena
rigidnímu hřbetu brněnské vyvřeliny a na ní uložených bazálních křemitých klastik, se promítá do
území pruhu vápenců a je predisponujícím prvkem vzniku významných jeskynních systémů a
vodních cest.
S ohledem na celkový průběh nekrasového hřbetu pod vápenci, až k západnímu okraji Mokré se
jeví jako jediný únikový koridor pro podzemní krasové vody do Mokersko-horákovské kotliny,
k jižnímu ukončení vápencového území. Tam bychom s největší pravděpodobností mohli najít
nejníže položenou erozní bázi, dnes překrytou sedimenty neogénu. Dnešní hydrografický systém
území je přisuzován dvěma tokům : Říčce a Hostěnickému potoku. (Mnohdy bývá potok Říčka
v úseku mezi Hádkem a vývěry nazýván Hádeckou Říčkou, což má historické pozadí, tento název
užíval již Florian Koudelka v osmdesátých letech devatenáctého století). V průběhu geologické
éry od konce paleogénu až po dnešek se jejich cesty mnohokrát oddělily i setkaly. Dnes známé
jeskyně jsou mnohdy jen zlomky jejich společného díla.
Tektonika jižní části Moravského krasu, obdobně jako na celém území, je jedním z predispozičních prvků v celém vývoji hydrografických soustav povrchové i podzemní sítě. Dominantními
směry jsou stará tektonická pásma směru severozápad – jihovýchod ( 300° - 120° ), jejichž původ
je patrně v paleozoiku. Tyto linie jsou povětšině doprovázeny mohutnými kalcitovými výplněmi
(odhalenými na povrchu i v řadě jeskyní). Tyto linie byly později oživovány.
Dnes na nich můžeme sledovat kalcitové tektonické brekcie, druhotné okrajové výplně
odlišných kalcitových generací, rozsáhlá geologická zrcadla s patrným rýhováním, detekujícím
charaktery poklesů jednotlivých vápencových bloků. Oslabení území těmito poruchami lze velice
dobře sledovat v morfologii krajiny, obzvláště v případech významných údolí. Vliv této tektoniky
samozřejmě nacházíme i v konfiguraci podzemních jeskynních systémů. Stejného stáří jsou i
tektonické linie směrů severoseverovýchod – jihojihozápad ( 30°- 210° ).
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otevřenými soustavami poruch bez vyhojení kalcitem ( nebo jen lokálně vzácně ). Jsou nositelem
břidličnatosti vápencových souvrství i patrné vrstevní odlučnosti. Soustavy těchto poruch sehrály
ve vývoji krasových jevů v území zřejmě tu nejpodstatnější roli (při projevech karpatské orogeneze ). Jejich několikerá oživení a nakonec, po opadnutí orogenetických tlaků jejich rozevření do
vodosvodných kolektorů v počátcích neogénu, byly základem dnešních gigantických liniových
jeskynních tahů (Amatérská jeskyně s přilehlými soustavami, Rudicko – Býčiskalský systém ).
V jižní části Moravského krasu se setkáváme s oběma hlavními typy popsané tektoniky, a navíc
ještě se směry, modifikovanými existencí již zmíněné Řícmanicko – ochozské elevace.
Složitost vývoje povrchových i podzemních krasových jevů se nám jeví hlavně proto, že území
je denudačně silně devastováno a navíc pokryto rezidui převážně mladotřetihorních sedimentů.
Vzájemné posloupnosti vývojových etap je možno obtížně identifikovati a speleologické poznatky
jsou značně kusé. Přestože nám průběh Ochozské jeskyně poskytuje řadu důležitých poznatků,
stejně jako řada koloračních experimentů na aktivních tocích, zůstává celá řada nezodpovězených
otázek.
Páteřním tokem území je bezesporu Říčka, která se ve fázi kontaktu s vápencovým územím
chovala obdobně jako toky ve střední i severní části Moravského krasu. (Sloupský potok, Bílá
voda, Křtinský potok ). Tj. – nejprve využila starého ( možná paleogenního ) povrchového údolí,
na jehož kontaktu s vápenci se později zahloubila do slepého okrajového údolí a zmizela do
podzemí. Po zahlcení ponorů snosem fluviálních sedimentů opustila podzemí, zdenudovala
uzávěrovou stěnu slepého údolí a modelovala dál údolí povrchové. Toto směřovalo k tehdejší
erozní bázi ( Mokrá ).
Dokladem této teorie by mohla být řada jeskyní, vytvořených téměř výhradně v levé (východní)
údolní stráni, ( pokud bychom připustili, že jde o jeskyně ponorové ). Mezníkem ve vývoji se stává
období mladotřetihorní záplavy území a tím umrtvení podzemních cirkulačních procesů. Jílovité i
štěrkopískové akumulace z tohoto období nebyly již nikdy (až ke starým skalním podložím) beze
zbytku odneseny.
Následně po ústupu neogenní záplavy se postupně obnovila jak povrchová, tak i zčásti
podzemní vodní cirkulace. Překotný odnos naplavenin z území narůstal s poklesem erozních bází
toků, spádujících k brněnské kotlině. Transportní aktivity toků je možno dokumentovat například
na materiálech černovických teras. Identifikačním materiálem jsou nám mohutné valouny vápenců,
i desítky kilometrů na jih od Moravského krasu ve štěrcích deponované rudické geody.
V tomto období se pohnuly i akumulace fluviálních materiálů v okrajovém údolí Říčky pod
Hádkem. Byla oddenudována uzávěrová stěna a započala fáze hloubkové eroze vlastního dílu
údolí. V úseku mezi dnešním horním ( Kaprálův ) a spodním ( Bělkův ) mlýnem překonala Říčka
hřbet Řícmanicko – ochozské elevace ( klastika ) a načepovala podzemní jeskynní systém ( Výtoky V 1 a V 2 ). K Říčce se přidal i Březinský potok, ( potažmo potok Ochozský ), který vyhloubil
Ochozský žlíbek.
Zahloubení údolí pod Hádkem dosáhlo svého maxima. Úroveň hloubky eroze se přiblížila jen
na několik metrů ke klenbám nejníže položeného jeskynního systému Říčky, tj. k Ochozské
jeskyni a zasáhla celý komplex ponorů při bývalé uzávěrové stěně (Liščí díra, /Himmelovo
číslování Ř – 4, centrální číslování MK č.1417/, Malčina jeskyně, /Hč. Ř – 5, MK č.1418/, Švédův

-6stůl /Hč. Ř – 6, MK č.1419/ a Netopýří jeskyně /Hč. Ř – 8, MK č.1420/ ), který se rozpadl na malé
fragmenty. Říčka si v nejslabších místech našla cestu až do starého systému Ochozské jeskyně.
Hlavní systém tak byl vystaven mohutné akumulaci splavenin, jejichž horní úroveň je dnes patrně
značena úrovní hrubých potočních štěrků v Hlavních dómech.
K Říčce se přidává Hostěnický potok, který napájel jezero severozápadně od Hostěnic, a jehož
vody občas přetékaly přes staré povrchové údolí k západu, tj. k Říčce. Uvolněním ponorů se vody
Hostěnického potoka vlomily vertikálně do systému Ochozské jeskyně, kterou vyplnily svými
splaveninami. Mohutnost starého systému však byla schopna zbavit se sedimentů natolik, aby
umožnila průtok vodám Říčky i Hostěnického potoka a to díky načepování spojených vod vývěry
V 1 a V 2., ( popřípadě dalšími, dnes rozptýlenými cestami k povrchu ).
Hloubková eroze Říčky umožnila vzniku chodby Hadice, která prakticky až do dnešních dnů
představuje vyprazdňovací komunikaci, po které se pohybují sedimenty z povodňového dílu
Ochozské jeskyně. (Dnešní přístupné prostory ). Ochozská jeskyně se nám tak jeví analogicky
s jeskyní Amatérskou ( Macošský koridor a pod ním níže probíhající, trvale inundovaný horizont ).
Hostěnické propadání je zcela srovnatelné s vývojem Rudického propadání ( přetokové vody
z jezera Jedovnické kotliny tekly Lučním údolím ke Křtinám ), kde se obdobně Jedovnické vody
vlomily do starého systému Rudického propadání ( Stará řeka ). Hostěnické vody se přelévaly do
starého dílu Kamenného žlíbku a nejdříve přes Labyrint, a později přes dnešní propadání se
načepovaly do Ochozské jeskyně. Nelze vyloučit, že jejich část směřovala i k Mokré. Jedině díky
tomu, že hloubková eroze Říčky nepřeťala starší, níže položené komunikace, ( obdobně je tomu i v
případě Ochozského žlíbku ), můžeme dnes hovořit o křižování toků v této části Moravského
krasu.
Jeskynní chodba Hadice, ( která je součástí Ochozské jeskyně ), se tak řadí mezi významné
tlakové chodby, kterou byly vyklízeny sedimenty z Ochozské jeskyně. Dnes se nám jeví jako
jednoduchá komunikace, avšak některé její části naznačují, že jde o ( vertikálně ) velice členitý
systém chodeb a stupňů, jehož spodní část je vyplněna fluviálními sedimenty ( Líšeňský trativod ).
Nelze jednoznačně předpokládat, že by Hadicí putovaly sedimenty z jeskyně přímo do nivy
údolí Říčky. Dokonce původní konfigurace objevného vchodu ( či vchodů ? ) to téměř vylučuje.
Trativod vlevo za vchodem jen vede zpět, do starého, níže položeného systému Ochozské jeskyně.
Kam se tedy poděla ta obrovská kubatura sedimentů z Hlavních dómů ? Jejich vyklízení probíhalo
v opačném sledu jako ukládání, takže nejprve Hadicí, ( případně rozvětvenou soustavou dalších
kanálů ), putovaly jemné, jílovitopísčité materiály, kterých je největší mocnost. Eroze pak
postupovala až do ulehlých štěrkopísků, a zastavila se zhruba v hloubce kolem 1 m, aniž by
dosáhla skalního podloží. Vyklízení jemných sedimentů mohlo probíhat Hadicí patrně bez velkých
problémů i přes soustavu trativodu za vchodem.
Následný transport štěrků byl určitě komplikovanější.. Ty zaplnily řadu podružných kanálů a
trativodů, které ucpaly a dnes se vody přes tyto výplně pouze procezují. Štěrky patrně ucpaly i
soustavu kanálů kolem trativodu vlevo za vchodem natolik, že se vody z jeskyně k povrchu
protlačovaly řadou vauclusních vyvěraček. Podrobnější průzkum terénu kolem dnešního ( uměle
upraveného ) vchodu do Ochozské jeskyně, zvláště z hlediska podrobnější morfologie, přinesl
několik závažných poznatků.
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vazbou na závrt asi 40 m od vchodu ( Přemysl Ryšavý : „Ochozská jeskyně v jižní části Mor.
krasu“ , časopis „Československý kras“, ročník 2/1949, Jaroslav Dvořák : Exkursní zprávy do
jižní části Mor. krasu, rok 1953 – Archiv Speleologického klubu Brno, /Exkurzní zápisy z 8.3.,
26.4., 2.5., 31.5., 28.7., 1.8., 11.10, 25.10., 31.10., 8.11., 22.11., 6.12., 13.12., a 20.12.1953/, dále 2
plánky trativodu vlevo za vchodem, jejichž autorem je RNDr Jan Himmel a Jos. Uher, které byly
s jejich laskavým svolením otištěny v článku „Minulost Ochozské jeskyně“ v časopisu SPELEO
č.15/1994. ). Tito autoři (s výjimkou kusé poznámky Jar. Dvořáka v exkursní zprávě z 31.5.1953)
nechali zcela bez povšimnutí čtyři povrchová údolíčka severně od závrtu.
Náš zájem se k údolíčkům obrátil poté, kdy jsme k nim dospěli při sledování virgulové liniové
anomálie od lokality „U dubu“. Od nadmořské výšky 400,0 m n.m. na povrchu ostrožny (viz výsek
mapy) jsme sledovali anomálii v šířce kolem 10ti metrů po svahu údolí (spádnici) ve směru 50°.
K našemu velkému překvapení jsme dospěli právě k onomu, výše zmíněnému závrtu u Ochozské
jeskyně. Anomálie se rozšířila právě nad místem, kde jsou zakončena údolíčka do svahu. Zhotovili
jsme orientační plánek terénu s vynesením a vykreslením všech ( čtyř ) údolíček (viz příloha) a
došli jsme k závěru, že se jedná o soustavu vodami vyhloubených paralelních rýh, které vychází ze
skalního horizontu. Ten představuje rozhraní mezi skalním masivem a nasedajícím kuželem
svahových sutí, překrytým terasou Říčky. Tu tvoří terasové štěrkopísky a nad nimi uložené
sprašové hlíny, jako těsnící vrstva plochy terasy.
V úrovni, kde se sprašové hlíny přimykají ke svahu stráně jsou zakryta místa, představující
tlakové vyvěračky, vedoucí do neznámého systému, který patrně souvisí s funkcí Hadice, může
však představovat bifurkační systém mezi inundovaným horizontem Staré Ochozské jeskyně.
Nabízí se i možné propojení na ponorové torzo jeskyně Liščí díra. (Dle Himmelova číslování č.
Ř – 4, dle centrálního číslování Mor. krasu č. 1417). Evidentní paleohydrografická funkce
zmíněných údolíček nabízí velice lákavou možnost průniku do neznámých jeskynních prostor
v místech, která nabízí rozkrytí do této doby teoretických úvah o podzemních drahách vod od
Sifonové chodby, všech propadání Hádeckého potoka (tj.Říčky) i cestách až do výtoku Říčky.
Tektonické studie, doplněné o nezávislá virgulová měření nám cesty podzemních vod trasují
značně spolehlivě, co do směrů i šířkových dimenzí. O jejich konfiguraci nám však informace
mohou přinést pouze speleologové, kteří zvednou hozenou rukavici v podobě odborně
podloženého námětu.
V kontextu s výzkumem možných odvodňovacích cest systému Ochozské jeskyně nebyla
opomenuta ani pozice chodby Zkamenělé řeky. Tato chodba se poněkud vymyká z hlavních
směrových linií Velkých (hlavních) dómů. Tektonické studie na povrchu, korigované virgulovou
detekcí, ukázaly některé zajímavosti. Predispoziční pro tvorbu chodby Zkamenělé řeky je výrazná
tektonická porucha směru 30° s úklonem 80° k jihovýchodu. Hlavní porucha je provázena
svazkem drobnějších souběžných poruch obdobného charakteru. Velmi důležité je zjištění průběhu
této tektonické linie. V prodloužení k severoseverovýchodu se v terénu promítá do zářezu pod
horní hranou okraje údolí Říčky (a evidentně se podílí na existenci jeskyně Májové, dle Himmela.
č. Ř – 3, dle MK č.1415) a pokračuje do prostoru Estavely.
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„U Kužele“. Tato porucha tvoří s největší pravděpodobností výrazný drén vod, prosakujících
(srážkové vody) do nadložních vápenců, které jsou uloženy téměř souhlasně ve směru poruchy, se
sklonem 20° až 30° k jihovýchodu. Skapové vody jsou pak touto poruchou vedeny stropními
partiemi jeskyně a stékají jednak po stěnách, (bohatá výzdoba sintrů partie kolem Beránka), jednak
padají volně do prostoru. Periodické inundace ve Zkamenělé řece jsou patrně stejného původu.
Velice překvapivou je skutečnost, že abnormální rozsah virgulových reakcí v prostoru
prolongace chodby Zkamenělé řeky (neodpovídá průmětům strmě probíhajících poruch) naznačuje
možnost výskytu neznámých prostor jako hypotetické paralely dnes známé Ochozské jeskyně.
Vzhledem k tomu, že práce s virgulí jsou voleny jen jako jeden z doplňujících prvků celkového
detailního výzkumu terénu, nemůžeme si dovolit jejich jednoznačnou interpretaci jednak pro
značný hloubkový rozsah, (kolem 70 ti metrů),. Jednak pro konfiguraci terénu, který je místy
velmi obtížně přístupný.
Závěr :
Výše uváděné poznatky ze studovaného terénu nepřináší žádné, zcela revoluční zvraty, či
negace výsledků dřívějších badatelů. Pokoušíme se o možnou syntézu dílčích příspěvků, nikoliv
formou kompilační, ale vlastními, v terénu stále ověřovanými poznatky. Ukazuje se, že
problematice paleosystémů Ochozské jeskyně dosud nebyla věnována patřičná pozornost, přesto,
že otázky aktivního podzemního odvodňování byly experimentálně a teoreticky prezentovány
řadou autorů.
Za nejpřínosnější poznatek považujeme náš detailní zájem o objasnění funkce horizontu
paleovývěrů severně od vchodu do Ochozské jeskyně, včetně jejich dalších souvislostí s okolními,
ať už známými, nebo předpokládanými jeskyněmi. Pokoušíme se v rámci nám dostupných
možností o přínos dalších poznatků, které by byly i konkrétním vodítkem pro praktickou
speleologickou činnost zainteresovaných základních organizací ČSS. Dovolím si na tomto místě
úpřímě poděkovat i svým seniorským spolupracovníkům, pánům Richardu Cendelínovi a Josefu
Pokornému za spolupráci, jak v terénu, tak i při zpracování dosažených výsledků a jejich
prezentaci.
S U MM A R Y :
Contribution to hydrography of the southern part of the Moravian karst.
The author of the article and this workmates concentrated on the speleological problem, which
is ignored a little bit – drainage the Ochozská cave.
They prove the direkt continuity of the drainage ways with the group of four erosive narrows,
which are situated north of the cave entrance. Nobody has paid attention to these shapes in detail
yet. The enclosures of erosive narrows represent the empty catavothrons, where formerly the
underground karst waters appeared on the surface and jointed the Říčka creek. The join of the
karst springs represents the line of bifurcative ways to some unknown systém of the older level of
the Ochozská cave.
The presented article induce the ways for the practical speleological research.
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- 10 Nabídka speleologicky nadějných lokalit v jižní části Mor. krasu.
Ladislav Slezák, čestný člen ČSS, člen SE3.
Úvodem mi dovolte několik slov k předloženému materiálu, který vznikl na základě
několikaletého terénního výzkumu, pozorování i hodnocení výsledků dílčích poznatků řady
autorů. Jižní část Moravského krasu je z hlediska prognostik pro praktickou speleologii
značně podceňována. Toto stanovisko je povětšině podporováno představami, že dnes
dosažený stav speleologických prací vyčerpal možnosti, které se nabízely prakticky od konce
druhé světové války.
V rozporu s tímto je nutno vzít v úvahu, že teoretické i praktické poznatky podporují řadu
zajímavých podnětů, které jsou speleologicky řešitelné a vysoce přínosné k poznání uvedené
oblasti. Je pravděpodobné, že dvojník Ochozské jeskyně, takové, jak ji dnes známe objeven
nebude. Přesto dnes o jeho existenci nemáme pochyb, i když v poněkud jiné podobě.
Můžeme zcela směle použít terminus „Paleoochozský systém“ a k němu vázané lokality.
Speleologické práce z minulého období byly publikovány. Nikdo se ale dosud nezabýval
dopady těchto prací na případné změny v hydrologii a tím i projevy, zasahujícími do
hydrografie území.
I to je jeden z faktorů, který dnes bereme plně v úvahu. Jsme přesvědčeni, že speleologické
veřejnosti můžeme dnes předložit soubor lokalit, které by mohly vést k objevům neznámých
jeskynních prostor a zároveň potvrdit, či vyvrátit sporné otázky, které genezi jižní části
obestírají a pohybují se spíše v úrovni hypotéz.
1.) Jeskyně Průvanová.
Byla objevena a práce v ní započal Jan Hynšt již v šedesátých létech minulého století. Není
registrována, v literatuře se o ní zmiňuje R. Burkhardt (R. Burkhardt – R. Nesrsta : 1972,
„Speleologické a krasově hydrografické průzkumy na Říčkách v Mor. krasu.“ Speleologický
věstník, str. 53 – 56). V tomto článku se hovoří o ventarole. Tuto lokalitu jsme J. Hynštovi
kdysi doporučili k otvírce.
V současné době je patrno, že na lokalitě byly prováděny vyklizovací práce (o kterých
nebylo nikde nic publikováno). Ventarole jsme věnovali značnou pozornost. Prováděli jsme
teplotní měření, tektonické studie, a opakované virgulové detekce. Dosavadní náhled na
lokalitu dává za pravdu R. Burkhardtovi. Jedná se o jeden z paleoponorů Říčky, která po
překročení hranice s vápenci hledala cesty k hlavní erosní bázi.
V širším kontextu se lokalita nachází při okraji silně tektonicky porušeného pásma (pokles)
se zvýšenou krasovou aktivitou, která je založena na hlavním směru podélné tektoniky, směru
30°. Tato výrazná linie směřuje k Hostěnicím, do oblasti zaniklých vápencových lomů a
postihuje i lokalitu „Paleopropadání Hostěnického potoka“. (O této lokalitě se zmiňuje již R.
Burkhardt ve své práci „Geologisch – Hydrogeologische Studie der Höhlen im Říčka Thale –
Mähr. Karst“ in Acta Musei Moraviae = Časopis Moravského muzea, roč. 54/1969, str. 71 –
83).
Identifikace : Lokalita se nachází v levé údolní stráni při odbočce cesty k rybníku „Pod
Hádkem“ ze silnice Ochoz – Hostěnice (u dolní hájovny) ve stupni pod hradbou
vápencových skalek.

2.) Jeskyně Liščí díra (r.č.1417)
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Jeskyně je všeobecně známá a do literatury uvedena celou řadou autorů. Původní
konfigurace portálu byla pozměněna v důsledku archeologického výzkumu. Díky výkopovým
pracem byly odkryty stěny portálu, které se jeví jako destrukční reziduum (zbytek) vstupu do
jeskyně, evidentně značných rozměrů. Obnažené stěny jsou pokryty zbytky senilní
krápníkové výzdoby (náteky, záclonky, pizolity / = hornina s hojně se vyskytujícími pizoidy,
tj. kulovitými až vejčitými vrstevnatými tělísky, které se vyskytují v oxidických sloučeninách
některých kovových prvků/ ). Sonda, kopaná zde dr. Martinem Křížem dosáhla skalní dno
v hloubce kolem 5ti metrů.
Posuzováno v kontextu s okolními poznatky (ponor Říčky č. 3), tektonická měření a
virgulová detekce, je možno hovořit o starém paleoponoru, jehož pokračování se jeví ve dvou
směrech. Hlavní linie směřuje do předpokládaného hlavního kolektoru vod od ponorů Říčky,
pokračujícího napříč údolím mezi lokality „Švédův stůl“ a jeskyni „Netopýří“. Odbočná linie
směřuje k Ochozské jeskyni, do prolongace horní větve „Trativodu vlevo za vchodem“.
Komunikace mezi propadáním Říčky č. 3 (skružovaná sonda) a vodami ve studni u
Ochozské jeskyně byla též prokázána. (R. Burkhardt, 1972).
Identifikace : Lokalita se nachází v levé údolní stráni nad ponorem Říčky č. 3, cca 50 m od
cesty, při úpatí skalek.
3.) Jeskyně Málčina – Severní dóm.
Jeskyně je všeobecně známá, s názvem Severní dóm se však na mapách jeskyně či
v literatuře nesetkáme. Tento název si dovolujeme použít pro identifikované prostory,
nacházející se severně od Blátivého dómu. Sledováním hydrografie samotné lokality bylo
možno potvrdit dřívější domněnku o možné existenci další prostory vedle Blátivého dómu.
(Nouackh, Dvořák a další).
Zastánci této hypotézy vycházely z existence malého vodního zdroje, který se objevoval
čas od času na dně Blátivého dómu. Funkce tohoto zdroje zůstává zatím nevysvětlena, i když
se v určitém slova smyslu jedná o estavelu. Nástup vody přítokem zpod stěny a její propadání
po několika metrech do dna sedimentární výplně by hovořil ve prospěch vyvěračky, jejíž
vodnatost může způsobit i větší záplavu dna dómu. Na plánu jeskyně od K.Feitla (VDT –
GfH) z r. 1922 najdeme u místa vývěru nápis „Schwinde“, tedy propadání, ponor.
Pravděpodobnost existence neznámé prostory za severní stěnou Blátivého dómu jsme
započali tím, že jsme vynesli průběh severní stěny na povrch terénu nad jeskyní pomocí radiomajáku (Ondrouchová – Ondrouch 2007). Tento postup jsme doplnili tektonickou studií a
virgulovou detekcí.
Výsledkem bylo stanovení obrysu velké prostory – Severního dómu, ležícího za Blátivým
dómem. Současně byla stanovena i dvě kritická místa, nejvhodnější k průniku do neznámé,
předpokládané prostory.
Identifikace : Lokalita se nachází v pravé údolní stráni, ve skalní ostrožně mezi údolím Říčky
a údolím Ochozského potoka (Ochozským žlíbkem), nedaleko jeskyně Švédův
stůl.

- 12 4.) Jeskyně „Zařícená“, (dle M.P.Šenkyříka „Barborka“).
Lokalitu jsme znali již v r. 1952. Doporučili jsme ji J. Hynštovi, ten v ní ale nezačal nikdy
pracovat pro technickou náročnost. Speleologická skupina pod vedením J. Himmela pracovala
v nedaleké lokalitě „Paleoponoru“. Do literatury byla tato lokalita uvedena až M.P. Šenkyříkem. Jde evidentně o zařícený vchod do jeskyně, která je vzhledem k probíhajícímu hlavnímu
koridoru soustředěných vod Říčky i Hostěnického potoka velice slibnou lokalitou.
Erodovaný kruhový portálek nad vrcholem závalu je příslibem objevu sestupné komunikace k aktivním vodám, jejichž průběh lze odhadnout v hloubce kolem 10ti m. Prolongace jesk.
„Zařícené“ by mohla otevřít cesty i do neznámého pokračování jeskyně „Netopýří“.
Identifikace : Lokalita se nachází v levé stráni Ochozského žlíbku, a to v jeho dolní části. Je
bez registrace. Nachází se asi o 10 m jižněji od jeskyně „Paleoponor“, reg. č.
MK 1421.
5.) Paleovyvěračky (katavotrony) u Ochozské jeskyně.
Soubor čtyř paleovyvěraček severně od vchodu do Ochozské jeskyně až dosud unikal
pozornosti krasových badatelů. Nenápadné erosní rýhy, řadící se paralelně vedle sebe vychází
z úpatí svahových sutí, které se přimykají k úpatí skalní stěny svahu konkávního oblouku
zaniklého meandru Říčky. Kdysi kompaktní terasa, složená ze štěrků a písků přikrytých
sprašovými hlínami byla později rozřezána koryty vod, vyvěrajících z jeskyní a téměř
odnesena.
Denudační zbytky terasy dnes představují hřbety mezi údolíčky. Společná linie
vývěrových čel údolíček směřuje přímo na prolongaci jeskyně „Liščí díra“. Otvírka některé
z vyvěraček, (doporučujeme vyvěračku č. 2), by s jistotou vedla do bifurkačních cest a
k hlavnímu koridoru „Paleoochozského systému“.
Identifikace : Vývěrová údolíčka se nachází v úpatí levé stráně údolí Říčky, severně od vchodu do Ochozské jeskyně. Zpráva o objevu, funkci a zařazení do hydrografické
souvislosti s ponornými vodami byla již zaslána do tisku (časopisu Speleo).
6.) Prolongace jeskyně „Pekárna“ (reg.č. MK 1428).
Lokalita je všeobecně známa. Pokusy o překonání koncového závalu jeskyně byly taktéž
publikovány, včetně pokusů o hledání prolongace geofyzikálními metodami. Podrobný
průzkum koncové části jeskyně přispěl k hledání dalšího postupu. Je velkou škodou, že byly
správou CHKO MK znemožněny plánované postupy M. Šenkyříka. Podle našeho názoru byla
technologie i směr prolongačních prací založen správně.
Detailní mapování dutiny Pekárny již před několika léty ukázalo, že průběh jeskyně má
meandrující charakter. Koncový Prixův průkop chodbičky na pravé straně závalu kopíruje
obrys stěny chodby, který odhaluje okrajové partie poruchového pásma. Toto neodpovídá
směrově podélné ose jeskyně. Pokus v tomto směru proniknout do pokračování jeskyně se
nesetkal s úspěchem (Kačmařík), ale odklání se do směru 30°. Sedimenty v koncové části
Prixovy chodbičky jsou diametrálně odlišné od směru hlavního závalu. Navíc jeví tendenci
poklesu k jižní stěně.
Pomocí radiomajáku byly koncové části jeskyně promítnuty k povrchu, na okraj deprese, a
byla provedena korekce obvodové konfigurace deprese v mapovém podkladu J. Himmela.

- 13 Dále byla provedena detailní puklinová analýza a virgulová detekce. Tak bylo stanoveno
jedno z dalších míst pro reálnou možnost průniku za zával jeskyně.
Identifikace : Deprese nad ukončením známé části jeskyně Pekárna.
7.) Jeskyně „Naproti výtoku“ (reg. č. MK 1442).
Z literatury je tato jeskyně známa. Vzhledem k technickým a potápěčským pracem ve
Výtoku č. 1 a hodnocení hydrologických poměrů tamtéž nebyla uvedená lokalita blíže
zkoumána. Všeobecně panuje názor, že při hloubení díla v sedimentech jeskyně dojde ke
kontaktu s hladinou vod na kótě 308,0 m. (V – 1).
Teorie spojitých nádob nemusí být naplněna. Jeskyně je sice založena na tektonické
predispozici téměř shodné s V – 1, nevyjasněnou úlohu však hraje výplň údolního dna Říčky,
pokud tam jaká je.
Lokalita je blízko kontaktu s bazálními křemitými klastiky a mohla se tak vyvíjet i jinak
než V – 1. Virgulové detekce ukazují na dvě paralelní chodby, z nichž jedna je s přítomností
vodního prostředí, druhá bezvodá. Obě směřují do masivu levé stráně údolí. Domníváme se,
že ke konečnému postavení této jeskyně by speleologický průzkum byl přínosem.
Identifikace : Jeskyně leží při úpatí levé údolní stráně údolí Říčky naproti Výtoku Říčky č. 1.
8.) Sondážní ověřovací práce.
Součástí této „Nabídky“ speleologických prací v jižní části Moravského krasu jsou
ověřovací sondáže :
a.) – Paleopropadání Hostěnického potoka se nachází v ukončení konkávní části svahu za
chatami u Hostěnického propadání. O jeskyňce se zmiňuje R. Burkhardt v r. 1972.
V rámci geologického mapování ÚÚG pobočky v Brně (Dvořák – Slezák) byla tato
jeskyňka v r. 1958 zdokumentována. J. Himmel ji dodatečně označil ve svém číslování
jako Ř – 13a. Traduje se, že u nedaleké chaty (č. 25) je postaveno suché WC na propástce s ventarolou. (V r. 1967 řádně povoleno stavebním povolením !!!).
b.) – Skalní abri „U dubu“ je novou lokalitou, nalezenou členy našeho kolektivu SE3 (= tři
senioři – Cendelín, Pokorný,Slezák) v r. 2007. Lokalita nebyla nikdy podrobena bližšímu
zkoumání. Nachází se nedaleko jeskyně Májové (reg. č. MK: 1415).
c.) – Výše zmíněná jeskyně Májová by si zasloužila ověřovací sondáž k objasnění její geneze
a pozice ke zkrasovělé zoně, která probíhá touto jeskyní a patrně se podílí na tvorbě
„Chodby Zkamenělé řeky“ v Ochozské jeskyni.
Virgulové indikace mezi ukončením „Chodby Zkamenělé řeky“ a jeskyní Májovou jsou
nadmíru zajímavé !
Závěrem bych chtěl ještě uvést ve známost existenci skupinky jeskynních seniorů, kteří
značnou část svého života prožili jako aktivní speleologové v Moravském krasu a kteří se
sami nazvali Skupina „SE3“.
Tito pánové, seč jim zdraví slouží a finance dostačují, vláčí svoje kostry po terénu, aby
zúročili léty nabyté zkušenosti a tím pomáhali zájemcům o jeskyně, patřícím zejména k mladé
generaci, za předpokladu, že budou mít opravdový zájem a případné práce budou provádět
v rámci pravidel, platných pro CHKO Moravský kras.
Zdař Bůh !
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Doprovodné materiály k přednášce Ladislava Slezák na téma : „ Příspěvek
k hydrografii jižní části Moravského krasu, aneb nabídka speleologicky nadějných
lokalit tamtéž.“

To, co vidíte, je brána do Jižní části Moravského krasu. Díváme se na rybník pod kopcem Hádkem,
který je na tomto místě v určitých obměnách více jak 200 let. Možná i déle. Přesto, že již leží na
krasovém území. V jeho dně jsou zcela určitě ztraty vody do neznámého podzemí. Je napájen
potokem Říčkou, které se někdy také říká Hádecká Říčka. Říčka je ponorným tokem který cca 300 m
za tímto rybníkem mizí do podzemí, aby se znovu objevil ve Vývěrech V – 1 a V – 2. V dávných
dobách nazývali místní obyvatelé tento vodní tok Hádeckým potokem a teprve od vývěrů to byla
Říčka. Když zde v šedesátých létech devatenáctého století prováděli rakouští vojenští kartografové
mapování, zjistili, že jde o jeden a tentýž vodní tok a potok zakreslili do map pod názvem „Říčka“.
Proto se v úseku mezi tímto rybníkem a vývěry říká tomuto potoku někdy i v literatuře „Hádecká
Říčka“. Je to totiž úsek, ve kterém Říčka protéká krasovým územím.

- 15 Geologická mapa oblasti, o které hovoří tato přednáška.

Tato mapka je převzata z knihy „Moravský kras – labyrinty poznání“, autoři – R.Musil a kolektiv.
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Toto je mapka centrálního území jižní části Moravského krasu. O tomto území bude moje přednáška
pojednávat. Modře jsou zde vybarveny vodní toky a plochy, světle hnědě lesní cesty a červeně silnice.
To pro vaši orientaci.
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Toto je mapa stejného území s vyznačením některých jeskyní. Tato Absolonova mapka pochází z dob
první republiky. Je zajímavé, že je zde zakreslena již jeskyně Májová, objevená jedním z bratří
Himmelů v roce 1957 a v literatuře uvedená v knize bratří Himmelů – „Jeskyně v povodí Říčky“.
Kniha, ve které tato mapka vyšla je Absolonův Moravský kras, druhý díl, str. 242 a byla vydána v r.
1970. Karel Absolon zemřel v r. 1960. Protože máme informace, že některé mapy kreslili pro
Absolona už za První republiky němečtí jeskyňáři z VDT – GfH, lze předpokládat, že mezi ně patří i
tato mapka, tudíž, že němečtí jeskyňáři Májovou jeskyni znali a snad ji spojovali i se Zkamenělou
řekou v Ochozské jeskyni. Zajímavé je zakreslení hráze rybníka „Pod Hádkem“ a vodního toku
Hádecké Říčky bez hladiny rybníka. Znamená to, že mapka byla kreslena v době, kdy byl rybník
dlouhodobě vypuštěn !

- 18 -

Na této mapě jsou vyznačeny postupy a výsledky našich studií geologie a tektoniky v terénu. Tyto
studie jsme doplňovali opakovanými virgulovými detekcemi.
Vysvětlivky ke značkám v mapě najdete níže.

- 19 -

- 20 -

Na této mapce jsou vyznačeny výsledky naší virgulové detekce.
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Místa, vyznačená na této mapce červenými obdélníčky s čísly považujeme za velmi pozoruhodná. Každé toto místo ukrývá svoje tajemství, které je nutné rozluštit a odkrýt. Protože na to
síly starců již nestačí, měli by se toho ujmout mladí. Proto vás s tím seznamujeme.

- 22 -

Terénní průzkum s virgulovou detekcí.
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1.) Jeskyně Průvanová :
(Tato jeskyně není dosud v registraci. Nemá ani Himmelovo číslování, ani centrální číslování Mor.
krasu).

- 24 -
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Obrázek sice vypadá nepovedeně, ale je to doklad toho, jaká byla 8.12. 2007 v údolí Říčky mlha.
Obrázek má dokumentovat místo, kde Průvanová jeskyně leží. Jak vidíte, je to tam, kde odbočuje ze
silnice z Ochoze do Hostěnic lesní cesta, vedoucí kolem rybníku na jih.
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2. Jeskyně Liščí díra.
(Dle Himmelova číslování Ř – 4, dle centrálního číslování Mor. krasu (dále jen MK) 1417).

Jeskyně „Liščí díra“ se nachází ve skalním bradle ve stráni nad třetím propadáním Hádecké Říčky.

- 27 -

Na snímku vlevo je třetí propadání Hádecké
Říčky. V době, kdy bylo zaskružované propadání fotografováno, bylo koryto ponorné Hádecké Říčky
suché.

V době, kdy byly pořizovány fotografie hltalo všechnu vodu Hádecké Říčky Druhé propadání.
Dál už voda netekla, proto již bylo třetí propadání suché.

- 28 -

Portál jeskyně „Liščí díra“.

- 29 -

Pohled do útrob Liščí díry.

- 30 -

Skála nad Liščí dírou.

- 31 -

Mapka byla publikována v knize J.Himmela a P. Himmela, „Jeskyně v povodí Říčky“, vydal ZK ROH
Královopolské strojírny v r. 1967. (Zákresy a poznámky doplnil L. Slezák)
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3. Jeskyně Málčina. (Severní dóm).
( Dle Himmela r.č. Ř 5, Dle MK r.č. 1418).

Tyto mapky jsou dílem ing Feitla z VDT – GfH.
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Ještě Feitlova mapa.
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Takto předpokládal Dvořák se Slezákem další prostoru za Blátivým dómem již v roce 1952 !
Číslování jednotlivých míst na obrázku má svůj význam. Vysvětlení je rozsáhlé a proto je
neuvádíme. Najdete je v článku J. Dvořáka : „Hydrografie jeskyně Malčiny v Hádeckém údolí“.
Článek vyšel v časopise „Československý kras“, roč. 5 / 1952, str. 228 – 230.

A Slezákův současný poznatek ?

- 36 -

R. Cendelín stojí v údolí Ochozského potoka, v terénu pod Svatými schody, nad místem, kde uvnitř
Blátivého dómu v Málčině jeskyni stál při zaměřování radiomaják. Byl to bod, označený ve výše
uvedeném plánku jako „M 1“.
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L. Slezák stojí v terénu na Svatých schodech, nad místem, kde uvnitř Blátivého dómu v Málčině
jeskyni stál při zaměřování radiomaják. Byl to bod, označený na plánku jako „M – 2“
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4. Jeskyně „Zařícená“, dle M.P. Šenkyříka „Barborka“.
( Bez registrace).

- 39 -

Dva záběry jeskyně „Zařícené“

- 40 -

Práce v terénu v těsné blízkosti „Zařícené,
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5. Paleovyvěračky (katavotrony) u Ochozské jeskyně.
(Ochozská jeskyně, r.č. Himmel = Ř – 9, r.č. MK = 1422. Katavotronů si do r. 2008 nikdo nevšiml).
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Jsme nad korytem Hádecké Říčky, na odpočívadle před Ochozskou jeskyní. Za tabulí naučné stezky se
nachází záhadný závrt, který najdete v pravém dolním rohu mapky, kterou jste viděli na předcházející
mapce. Katavotrony leží severně od tohoto závrtu.
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Toto je hřeben, který odděluje závrt od prvního katavotronu.

- 44 -

Toto je pohled na první katavotron za hřebenem nad závrtem.

- 45 -

A toto je další, druhý katavotron.

- 46 -

- 47 A ještě třetí katavotron.

Ten poslední katavotron se už v terénu poněkud ztrácí

- 48 Nyní se ale podívejme na poznatky z Ochozské jeskyně. Především z „Trativodu vlevo za vchodem“
Již Přemysl Ryšavý se svojí partou se v létech 1947 a 1948 pokusil o jeho prolongaci.
Z této doby je jeho mapka :“

- 49 Tato Ryšavého mapka vyšla v časopise „Československý kras“, II. ročník / r. 1949, v článku Přemysla
Ryšavého „Ochozská jeskyně v jižní části Moravského krasu“, str. 199 – 213.
Po skupině Ryšavého se v roce 1955 pokoušela o průnik skupina Jaroslava Dvořáka. Členem této
skupiny byl i Ladislav Slezák. Několik povodňových stavů, následujících krátce za sebou jim však
vyčištěnou část trativodu vždy zaneslo novými naplaveninami. A tak nakonec tuto práci vzdali.
Ve druhé polovině osmdesátých let dvacátého století se pokusila o průnik zde pracující Himmelova
pracovní skupina. V první polovině devadesátých let byla publikována tato jejich mapka :

Nahoře je půdorys trativodu, dole je rozvinutý podélný řez části vstupní chodby Hadice.

- 50

Prosím, omluvte zhoršenou kvalitu této mapky. Z formátu prodloužené A2 jsme ji museli v počítači
rozložit na listy formátu A4 a už se nám nepodařilo mapku dobře sesadit. Domníváme se však, že pro
hrubé posouzení situace polohy trativodu a katavothronů to posluchačům postačí. Celou mapku
můžete shlédnout na jednom ze čtyř posterů v předsálí, které zde uváděné téma dokumentují.
Děkujeme za pochopení.

A jak vypadá trativod v reálu ? Na to se podívejte.

- 51 -

Pohled do Trativodů vlevo za vchodem – Ochozská jeskyně. Trativody jsou dva. Horní a Dolní.
Ten Dolní je převážně ucpán náplavami.
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Pohled z Dolního Trativodu do vstupní chodby Hadice. Dno Dolního trativodu je
zřejmě původní dno Hadice. Dnešní dno této chodby se nachází na kamenné rovnanině
z materiálu, uvolněného při prostřílení vchodu.
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Kousek za jícnem Horního trativodu se nachází chodbička na povrch. Tuto chodbičku
označil v r. 1881 brněnský profesor Bauer jako objevitelský vchod. To však neodpovídá
Hornischovu popisu vstupu. Ten uvádí svoji první návštěvu zde v létě r. 1830. Horní dva
snímky jsou záběry z Bauerovy vstupní chodbičky.

- 54 -

Chodbička Horního trativodu.

- 55 -

Chodbička Horního trativodu je malebná a má i svoji nevelkou krápníkovou výzdobu.

- 56 -

Na svém konci Horní trativod klesá téměř kolmo do Dolního, zcela zasedimentovaného
trativodu. Kbelík ve výkopu je dokumentem tehdejšího úsilí Himmelovy skupiny.
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Další pozoruhodnou lokalitou je jeskyně PEKÁRNA.
6. Prolongace jeskyně „Pekárna“.
(reg. č. Himmel = Ř – 15, r.č. MK 1428).

Mapka jeskyně Pekárna je převzata z knihy J. Himmela a P. Himmela „Jeskyně v údolí Říčky“.

- 58 -

- 59 7. Jeskyně „Naproti výtoku“.
(R.č. Himmel = Ř – 33, r.č. MK = 1442).

- 60 8a. Paleopropadání Hostěnického potoka.
( R.č. Himmel = Ř – 13a, r.č. MK není).

Převzato z publikace Jana Himmela : Vznik a vývoj jeskynních systémů ponorných toků v jižní části
Moravského krasu. (Vlastním nákladem duben 2001).

- 61 A takto vypadá tato jeskyňka dnes.

- 62 -

- 63 -

A toto je legendární záchod, stojící na skále u chaty Hostěnice č. 25. Tento záchod stojí na cihlami
vyzděné propástce s výrazným průvanem! Na záchod bylo v r. 1967 vydáno řádné stavební povolení a
byl místní stavební komisí zkolaudován !!!
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8b. Skalní abri „U dubu“.
(nově objevená lokalita, není v registraci).
Vlastně tato lokalita byla prapůvodní příčinou vzniku skupiny SE3. To se jednou jeden ze seniorů,
(J.P.) toulal po krasu a zabloudil nad ostroh nad propadáními Hádecké Říčky 1, 2 a 3. Měl vždycky
pocit, že tenhle skalní ostroh podle něj ukrývá nějaké tajemství. Jeho pozornost upoutal dolík na
hřbetu ostrohu. Ten dolík mylně považoval za závrt, možná soustavu závrtů.
Když se vrátil na náhorní planinu, potkal zde Ladislava a Richarda a vyprávěl jim, co našel. Oni
byli pochopitelně zvědaví a chtěli to vidět. Tak jim to šel ukázat.

Ti dva ale v tom neviděli závrt. Podle nich jde o zbytky starého prospektorského díla. Ale když už zde
byli, provedli drobnou povrchovou sondáž, která ukázala, že vyhloubené dílo představuje starou
vápenickou pec, zapuštěnou do sprašových hlín.
Pak vybalili svoje virgule a začali s telegnostickou detekcí. A byli překvapeni tím, co virgule v
jejich rukou vyváděly.
Nakonec je virgule přivedly k místu, kterému začali pracovně říkat Abri „U dubu“. (On tam vedle
dub skutečně je !).

- 65 -

A od tohoto místa se prováděl další výzkum a tak vznikla skupina SE3.

- 66 -
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Jak vidíte z nápisu na skále, abri bylo objeveno 19.11.2006 třemi členy skupiny SE3. Podle reakce
virgulí musí toto abri komunikovat s jeskynním paleosystémem.
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8c. Jeskyně Májová.
(r.č. Himmel = Ř – 3 , r.č. MK 1415).

Uprostřed je skalní pilíř, směrem nahoru je Jižní průrva, směrem dolů Severní průrva.
(Na snímku R. Cendelín a J. Ratiborský).
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Pohled do Jižní průrvy.
(Osypový kužel jde strmě dolů do hloubky 4,10 m od vrcholu osypu. ( Viz řez A – A ).
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Pohled do Severní průrvy.

- 71 A takhle to vypadá na papíře, toto je půdorys jeskyně.

Níže je tentýž půdorys s červeně vyznačenými řezy.
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Na tomto snímku je řez v pohledu zepředu (v nárysu). Řez je situován až za osypové kužely.

- 73 -

Toto je řez jižní průrvou, pohled k jihu.
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Také řez jižní průrvou, pohled k severu.
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Řez Severní průrvou, pohled k jihu. Při pohledu k severu skalní stěna tvoří ustupující
plochu., proto nebyl kreslen řez.(Nákres by nebyl čitelný, proto viz půdorys).
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8d. Pavlův objev.
(Nový objev, není v registraci).
Při hledání vhodného místa pro záběry fotodokumentace našel Pavel Chaloupský ze ZO 6 – 12, který
se tehdy účastnil našeho mapování Májové jeskyně v jižní části skalního amfiteátru, poměrně nízko
pod hranou náhorní planiny tento útvar. Dle reakcí virgule také tato lokalita navazuje na jeskynní
paleosystém.

Nevíme, zda jde o abri, či zasutý portál jeskyně.
Jak jeskyně Májová, tak záhadný „Pavlův objev“ směřují (při telegnostickém výzkumu pomocí
virgulí) k Chodbě Zkamenělé řeky v Ochozské jeskyni.
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Fotografie „Pavlova objevu“ dne 29.2.2008. Tato lokalita není dosud obecně známa a není dosud
v registraci !

Autorem všech fotografií je J. Pokorný.
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A nyní mi dovolte, abych Vám představil skupinu tří seniorů, kteří značnou část svého
života prožili jako aktivní speleologové v Moravském krasu a kteří se sami nazvali „Skupina
SE3“.
Tito pánové, seč jim zdraví slouží a finance dostačují, vláčí svoje kostry po terénu, aby
zúročili léty nabyté zkušenosti a tím pomohli zájemcům o jeskyně, patřící zejména k mladé
generaci. To za předpokladu, že budou mít opravdový zájem a případné práce budou provádět
v rámci pravidel, platných pro CHKO Moravský kras.

Ladislav Slezák
Geolog. Plán, odborná náplň
a řízení výzkumu.

Richard Cendelín
Speleologický aktivista.
Dlouholetý speleologický
odborník.

Josef Pokorný
Pomocník těch dvou. Tvorba
podmínek k práci, logistika
informatika, dokumentace.
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Obsah :
L. Slezák : Kvarterní údolní přehrada v jižní části Moravského krasu (text práce). Str.
Přílohy : 1.) Vysvětlivky k situačnímu plánku a situační plánek záplavy s vyznačením suťového kužele pod Kamenným žlíbkem, který přehradu
vytvořil.
2.) Podélný řez údolí s výškovými údaji jednotlivých objektů.
3.) Schéma výškové modelace terénu s uvedením nadmořských výšek
důležitých míst a objektů.
4.) Fotografické přílohy :
a. Pohled na Estavelu v činnosti
b. Dva pohledy na terasu nad Málčinou jeskyní. (Úroveň teras se
nachází v nadm. výšce 335 m).
c. Pohled přes ústí Kamenného žlíbku do starého koryta dávného
d. vodního toku.
e. Pohled na suťový kužel, jak vypadá dnes. Materiál, který se
z Kamenného žlíbku kdysi vyhrnul se opřel o úpatí Lysé hory.
f. Pohled přes suťový kužel na ústí Ochozského žlíbku.
g. Foto dokumentuje koryto dávného vodního toku a jeho divokost.
h. Zbytek terasy pod suťovým kuželem.
i. Skála na úpatí Lysé hory, o kterou se suťový kužel opřel.
j. Pohled na ústí Kamenného žlíbku ze skalky na úpatí Lysé hory.
k. Pohled na katavotrony u Ochozské jeskyně dne 13. března 2009
5 záběrů, které nepotřebují komentář.
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R. Musil : Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu. – Geolog.
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Jan Himmel : Vznik a vývoj jeskynních systémů ponorných toků v jižní
části Moravského krasu. Vlastním nákladem duben 2001, náklad 50 ks
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Ladislav Slezák :
Kvarterní údolní přehrada v jižní části Moravského krasu.
Paleohydrografické studie povrchových a podzemních sítí na území Moravského krasu
jsou dlouhodobým a stále diskutovaným materiálem. Jak se opakovaně ukazuje, znovu a
znovu potvrzují velice komplikované vývojové etapy, které zasáhly nejen vlastní území
vápenců, ale úzce souvisí i s širšími územními celky, které představovaly (a nadále
představují) povodí do krasu spádujících toků.
Syntéza procesů, které na území Moravského krasu proběhly od počátku neogénu a hlavně
jejich aplikace do speleologické praxe dnešních dnů by si rozhodně zasloužila přinejmenším
„Řád Bílého netopýra“, (pokud by existoval)
Jednotlivé skupiny speleologů, kteří na území aktivně bádají, mají položeny svoje „kutací
kruhy“ které vymezují sféry zájmů. Vůdčí myšlenkou stále je – a patrně dlouho zůstane,
zájem o objevování dosud neobjevených podzemních prostor. K tomuto cíli převážně směřuje
vlastní speleologický průzkum, který již dávno překročil hranice jednoduchých sportovních
výkonů.
Jižní část Moravského krasu vždy představovala jakousi pomyslnou „líheň“ začínajících
speleologů (pro svou blízkost Brna), kteří se po „vyučení“ rozprchli do lákavějších částí
Moravského krasu, nebo speleologii pověsili zcela na hřebík.
Speleologická problematika jižní části Moravského krasu je tak složitá (a já neznám
jediného badatele, který by mně oponoval), že i dlouhodoběji působící speleologické skupiny
povětšině uvízly v Ochozské jeskyni ve snaze o její prolongaci kamkoliv. Aniž bych chtěl
komukoliv ubírat zásluhu o poznávání tohoto území, nelze zajisté opomenout rozsáhlou
činnost, kterou v této oblasti vyvíjela badatelská skupina „Gruppe für Höhlenforschung“ při
„Verrein Deutscher Touristen in Brünn“ (Dále jen VDT-GfH), v období před a krátce i po
první světové válce.
Její členové byli doslova posedlí Ochozskou jeskyní. Průzkumem Netopýří jeskyně a
hlavně objevem jeskyně Málčiny pokoušeli štěstěnu, především ve snaze objevit předpokládaný aktivní systém Ochozské jeskyně. Pouhým tušením souvislostí složitých podzemních
cest vod Říčky* a Hostěnického potoka se vinuly jako červená nit badatelských snah, (které
jsou zde aktuelní prakticky až podnes).
Trochu světla do této problematiky přinesl objev hluboké vodní propasti ve Vývěru
Říčky I v roce 1967. Ukázalo se, že podzemní krasové vody vyráží k povrchu při kótě 308,0
m z hlubokého sifonovitého systému, který leží v hloubce cca 30 m. Toto zjištění rozhodně
nevyvolalo v řadách speleologů žádné nadšení. Akční rádius objevitelských nadějí se tak ještě
více zmenšil. Jeskyňáři pochopili, že je třeba obrátit pozornost k hledání vodních paleokomunikací.
A právě tady vstupuje do hry naše společná snaha o nalézání dávných souvislostí dávno
proběhnuvších procesů. Je to práce titěrná, plná hledání dřívějších fragmentů poznávání,
*Pozn. redakce : Někdy se v odborné literatuře označuje úsek Říčky mezi Hádkem a Vývěrem,
kde Říčka protéká oboubřežně krasovým územím jako „Hádecká Říčka“. Tento výraz poprvé
použil Florian Koudelka a některými autory je používán dodnes.
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obrazotvornosti.
Určitou výhodou nám budiž poměrně dokonalá znalost morfologie, geologie i speleologických prací (získaných z části i vlastním přičiněním). V tomto příspěvku není možno
široce rozebírat problematiku paleogeneze jižní (a s ní související střední) části Moravského
krasu. Tentokrát se budeme věnovat jedné z nejmladších vývojových etap malého úseku
Říčky.
Budeme hledat souvislosti mezi jednotlivými jeskyněmi i povrchovými tvary, pokusíme se
o rekonstrukci jejich dávných funkcí ve složité soustavě, vázané vývojem údolí Říčky i
Hostěnického potoka a jejich vzájemných vztahů. Bedlivě si budeme všímat drobných
terénních změn, které se nám zachovaly do dnešních dnů v podobě říčních teras, erozních
stupňů, ale taktéž zbytků sedimentů, jejichž pozice a složení nás povedou k možným
interpretacím.
Nové pohledy na terénní modelace navozují celou škálu otázek, které v těchto
souvislostech mohou působit i poněkud odvážně. V létech 2007 až 2008 tak bylo
zdokumentováno malé území při úpatí svahu severně od vchodu do Ochozské jeskyně.
Několik erozních rýh, oddělených podélnými ostrými hřbítky se zbytky fluviálních a
eolických sedimentů a rovněž tak jejich situace v terénu s velkou pravděpodobností vedou
k možnému řešení odvodňovacích cest z Ochozské jeskyně a propojení s dnes aktivním
úsekem neznámých podzemních řečišť.
Mnohokrát navštívený Kamenný žlíbek, jehož paleofunkci zevrubně popsala řada autorů
(M. Kříž, R.Prix, J. Dvořák, J. Himmel, R.Musil a řada dalších), většinou v kontextu vývoje
Hostěnického údolí a údolí Říčky, zůstává nadále záhadou. J. Dvořák dokonce považoval
kuloár* žlíbku za torzo jeskyně.
Jakou funkci měla tak dominantní jeskyně jako je jeskyně Pekárna ? Trvale vedené
diskuze na toto téma (R.Musil, J. Kadlec) jsou zcela protichůdné. Základní organizace ČSS 6
– 12 (Speleologický klub Brno) má v tomto území několik otevřených pracovišť zaměřených
na vyjasnění těchto otázek.
Vraťme se v tomto příspěvku k jedné z etap vývoje pravděpodobně nejmladší části
Kamenného žlíbku, tj. strmého skalního úseku, spadajícího do údolí Říčky. Výše citovaní
badatelé povětšině konstatovali, že se jedná o mladý náplavový kužel způsobený vodami,
které přetékaly z vodní akumulace v Hostěnickém údolí, a to starším dílem údolí Kamenného
žlíbku a následně strmě dolů zdolávaly výškový rozdíl k Říčce. Vyplavený materiál pak svojí
patou zasahoval až do samého jejího koryta při soutoku s Ochozským potokem.
Nezůstalo nepovšimnuto, že materiál náplavového kužele je natolik hrubý (a málo
opracovaný), že vody musely mít značnou transportační sílu. Již jako začínající speleolog
jsem (r.1951) v materiálu kužele hledal inkriminovanou škrapu, o níž se v literatuře zmiňuje
M. Kříž.
Cituji : „Na tomto místě vyčnívá ze země omletá vápencová skála a v ní je vodami vymletá
díra tak, že lze do ní nohu strčiti. Této díře říkají tamější lidé „Čertova ťapa“. Vyšlapal prý ji
čert !“ (Konec citace).
Hledal jsem skálu s dírou marně. Možná málo důsledně. Konec konců, terén v těchto
místech byl značně nepřehledný, porostlý křovinami a vzrostlým smrkovým porostem.
*Pozn. redakce : kuloár – v horolezectví je tímto slovem označována hluboká skalní rokle.
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(Těsně po těžbě to nebyl pohled příliš úchvatný). Obnažení kužele paradoxně vedlo k mému
bližšímu zájmu o tento přírodní výtvor jako takový. Celková konfigurace kužele, jehož vrchol
je při ústí zúžené části kuloáru žlíbku a pata je podříznuta kolmým stupněm spadajícím do
řečiště Říčky, ukazuje na těleso materiálu značné kubatury.
Půdorysně je dnes plochý kužel z jižní strany, (svah pod jeskyní Pekárnou), odříznut od
svahu divokým skalnatým řečištěm, které těleso kužele zeslabuje. Samo řečiště visutě ústí nad
Říčkou. V terénu zanechává zbytek stupně, po němž je veden původní turistický chodník.
(Dnešní fragment tzv. „spodní“ cesty).
Hlavní těleso kužele je tvořeno balvanitou, až blokovou sutí vápenců, erozní činností téměř
nedotčenou. Horní plochy stabilizovaného materiálu jsou porušeny korozí (škrapy). Mezi sutí
je možno nalézt ojediněle dobře opracované silicitové a drobové valounky. Od křižovatky
turistických cest pod Kamenným žlíbkem je možno v profilu cesty sledovat výskyt drobných
štěrků s dokonale opracovaným materiálem mléčných křemenů, tmavých silicitů, drob a
ojediněle nedokonale opracovaných úlomků patinovaných rohovců. Materiál štěrků doplňují
žlutavé jílovité hlíny s příměsí žlutavých křemitých písků. Zmíněné materiály, jejichž přesné
uložení není odkryto, tvoří patrně bazální partie kužele na jeho severní straně (návodní ve
smyslu toku Říčky).
Ve snaze udělat si trochu přesnější obrázek o zbytcích sedimentárních výplní údolí Říčky
v úseku Hádek – Kaprálův mlýn, byl požádán pracovník Správy jeskyní ČR (J.Flek) o
spolupráci při určování nadmořských výšek pomocí přístroje GPS. Ukázalo se, že v plochých
a otevřených částech terénu je tato metoda použitelná (s rezervou), v těsných údolních
partiích selhává natolik, že jsou naměřené výsledky jen velmi těžko použitelné. Bylo
zapotřebí použít kombinace mapových podkladů z map v měřítku 1 : 10 000, novějších
literárních záznamů a pramenů ze souboru publikací o evidenci jeskyní (Himmel – Himmel,
GÚ ČSAV). Údolní niva v daném úseku jeví stopy po minimálně dvou úrovních fluviální
akumulace.
V dnes sledovaných profilech, coby zářezech v údolní nivě Říčky, je bezesporu
dominantní erozní stupeň mezi úrovní terasy a aktivním korytem toku, v jehož bázi jsou dnes
otevřeny ponory Říčky (1 – 4). Mírný sklon celé údolní nivy ve směru toku charakterizuje
nejmladší holocenní proces akumulací v údolích s vyrovnanými spády toků (místy i meandry,
např. pod Švédovým stolem). Velmi zajímavé jsou fragmenty vyšší terasy (pod jeskyní
Málčinou, naproti Estavele a jinde), jejíž nadmořská výška obnáší cca 335,0 m. n.v.
Rekonstrukce úrovně terasy tvoří plochou křivku, která nasazuje v úrovni paty rybníka Pod
Hádkem (ponorové místo ?) a v úrovni Málčiny jeskyně se lomí do prudšího spádu. Ten se
srovnává zhruba s dnešní úrovní cesty pod vyústěním Kamenného žlíbku do údolí Říčky.
(Nadmořská výška 324,0 m).
Mladší úroveň štěrků v nivě Říčky se stýká se štěrky Ochozského žlíbku při soutoku obou
vodotečí. Štěrkové výplně Ochozského žlíbku v jeho nivě jsou od soutoku s Říčkou
sledovatelné až do nadmořské výšky cca 335,0 m n.m. Nad touto úrovní se již jedná o
překotné sedimenty v prudce spádujícím toku.
Sledovali jsme též hřbítky rozřezané terasy (vývěrová údolíčka) kolem Ochozské
jeskyně,(nadmořská výška vchodu 325,0 m). Spojnice hřbetů se pohybuje v nadmořské výšce
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spádovala k výše zmíněnému souběhu pod Kamenným žlíbkem.
Zatím, co v terase pod Málčinou jeskyní jsou opracované valounové a písčité materiály
kulmské provenience, o složení terasy u Ochozské jeskyně nic dosud nevíme. Naproti vchodu
do Ochozské jeskyně pracovali archeologové (odkryv osídlení lovců sobů) a odkryli žlutavé
sprašové hlíny, ve svahu žlíbku ke vchodu do jeskyně se objevují drobné štěrčíky (kulm).
Obdobně je tomu i v malém odkryvu v ohybu cesty (u panelů NS). Lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že i závrt tamtéž byl vytvořen vklesnutím štěrkopískové výplně údolí.
Po vyhodnocení dosavadních poznatků byla nastolena otázka, jaký proces (změna
sedimentačního procesu v údolní nivě) způsobil vznik dvou terasových úrovní. Proč ta vyšší
se zachovala pouze ve fragmentech a hlavně jak tyto změny komunikují s okolními
jeskyněmi. Rekonstrukce podélného profilu přinesla značná překvapení. Bylo nutno se vrátit
ke genezi Kamenného žlíbku ve všech jeho fázích.
Paleogenezi a paleohydrografické funkce Kamenného žlíbku a okrajového Hostěnického
jezera v Hostěnickém údolí se pokusíme rozkrývat v samostatné kapitole. K současnému
tématu se omezíme na jedno z nejmladších období vývoje části Kamenného žlíbku, a to jeho
kamenitého kuloáru, spadajícího (od nadmořské výšky 375,0 m, tj. od horizontální úrovně
předneogenní staré části) prudce do údolí Říčky. Divokost tohoto úseku byla obdivována již
dávno před zbudováním cesty. (1922). Martin Kříž nám píše : „Brzo stoupáme po balvanité
stezce a pozorujeme, že tu musily býti, kolmé skalnaté hradby po obou stranách, že hradby se
sřítily a balvany se svezly do našeho žlíbku.“
J. Dvořák dokonce vyslovil domněnku, že tato část Kamenného žlíbku by mohla
představovat torzo zříceného jeskynního portálu. K této úvaze by mohla přispět místně
zachovalá modelace stěn i přítomnost drobných jeskyněk (Například Cepova díra Ř – 13,
MK 1427, v nadmořské výšce 344,5 m). Ne nadarmo tento problém hodlá objasnit velmi
náročná otvírka Hynštovy ventaroly, kterou zde provádí ČSS, ZO 6 – 12.
Z hlediska geologického je patrná výrazná tektonická predispozice na poruchové zóně,
kterou Kamenný žlíbek kopíruje. Druhotná destrukce skalních stěn přispěla hlavní měrou
k rozpadu do hrubých sutí a bloků, které vytvořily objemný výplňový kužel. Vzhledem
k hrubosti materiálu byl kužel stabilní i přes to, že byl občas promýván přepadajícími vodami
z Hostěnického jezera. Tyto vody, které měly bezpochyby hlavní podíl na zasedimentování
Ochozské jeskyně, vplavovaly částečně lakustrinní sedimenty do báze kamenného kužele.
Prohlubující se údolí Říčky pod Kamenným žlíbkem zapříčinilo, že v kritickém okamžiku
se dal kužel do pohybu a jako mohutný sesuv přehradil samotné údolí Říčky těsně pod
soutokem s Ochozským potokem. Čelo sesuvu se opřelo o skalní stěnu svahu Lysé hory.
Vzniklá přírodní údolní hráz tak vytvořila podmínky pro zaplavení údolí proti tokům obou
vodotečí.
Vzniklo tak následně údolní jezero, které po naplnění (předpokládaná záplava do úrovně
ve výši 335,0 m nadmořské výšky) přetékalo přes přírodou vytvořenou hráz. Do této doby je
možno situovat tvorbu štěrkových akumulací vyšší úrovně a jejich pozdější vyklínění směrem
ke hrázi.
Funkce Kamenného žlíbku jako přepadu vod z Hostěnického jezera nebyla dotčena. Vody
padaly do žlíbku stupňovitě a v dolní části obtékaly údolní hráz na její odvodní straně, tj. při
svahu pod jeskyní Pekárnou. Dnes ještě zcela zřetelné koryto je toho dokladem. Touto cestou
došlo k oslabení hráze a nakonec s pomocí přepadající Říčky a Ochozského potoka přes hráz
došlo k její destrukci. Údolní nádrž se vyprázdnila a oba potoky postupně vyrovnaly své
spádové křivky. (Dnešní stav).
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připravovanou studii, která se zabývá širším územím Moravského krasu se omezíme na
Ochozskou jeskyni (Ř – 9 dle Himmelova číslování, MK 1422 dle centrálního číslování
jeskyní v Mor. krasu) jako centrální objekt, který nás zajímá.
Pokud je mi známo, dosud předložené poznatky o této jeskyni se zabývají otázkami
hydrografie, sedimentů (s výjimkou bazálních fluviálů), speleologií a historií. Ochozská
jeskyně je vždy spojována s vodami Hostěnického potoka a velmi často bývá nastolována
otázka hypotetických vodních cest mezi ponory Říčky (Hádeckého potoka) a společnými
vyvěračkami.
Patrně nesprávná interpretace vývoje jeskyně vedla k úvahám i k hledání vyústění tak
zvané vyšší úrovně jeskyně do svahu v údolí.
Pro potřeby rekonstrukce jedné z nejmladších vývojových etap jeskyně by nám mohlo
posloužit zjištění, že s největší pravděpodobností hlavní část jeskynní soustavy, jejímž je
Ochozská jeskyně fragmentem, byla vytvořena spojenými vodami „Paleoříčky“ v období před
mladotřetihorní mořskou zátopou.
Vody pozdějšího Hostěnického jezera se do ní vlomily až daleko později, patrně
v pleistocénu. Modelaci jeskyně samotné nijak výrazně neovlivnily, pouze se podílely na
akumulaci a odnosu sedimentů. Domníváme se, že rozhodující časovou hranicí, podle které
lze odlišit mladší a starší fázi vývoje (pomocí sedimentů), je horní hranice hrubé až
střednězrnné akumulace kulmských štěrků v souvislé poloze při patě Hlavních dómů. Štěrky
v Nové Ochozské chodbě jsou štěrky redepozičními, a tudíž pro datování těžko použitelné.
Po ústupu bádenského moře byla Ochozská jeskyně obrovskou volnou prostorou,
vyplněnou jen zčásti rozprostřenými štěrky. Jeskyně nebyla v té době patrně protékána
žádným vodním tokem. Patrně ani v období pliocénu nedoznala jeskyně významných změn
Pleistocén přinesl s velkou pravděpodobností rozkolísání vodní hladiny Hostěnického jezera,
jehož vody si otevřely cestu do systému Ochozské jeskyně, ale patrně i ke starším
odvodňovacím cestám k erozní bázi v Mokré. (R. Musil).
Část sedimentů z přilehlého dílu Kamenného žlíbku a z celého prostoru jezera byla
vplavena do volných prostorů Ochozské jeskyně (jako uzavřeného fragmentu systému).
Jemné sedimenty zaplnily jeskynní prostory místy bezezbytku. Následně po destrukci
uzávěrového stupně v údolí pod Hádkem a srovnání spádové křivky toku došlo k hloubkové
erozi dna údolí.
Jeskynní systém uzávěry se rozpadl (dnes zbyly jen fragmenty, jako Málčina jeskyně, Ř –
5, MK 1418, Liščí díra, Ř – 4, MK 1417, Švédův stůl, Ř -6, MK 1419, Netopýrka, Ř – 8, MK
1420).Vody Hostěnického potoka nahromaděné s řídkými sedimenty v Ochozské jeskyni (Ř –
9, MK 1422) se protlačily soustavou úzkých kanálů do venkovního údolí. Zbytky sedimentů
při stěnách jeskyně pak byly v období interglaciálu R – W překryty mohutnými sintrovými
útvary. Dalo by se říci, že tato situace přetrvává až do holocénu.
Přesto se musíme vrátit k naší údolní nádrži. Vzedmutí hladiny jezera zasáhlo i do prostor
Ochozské jeskyně. (Předpoklad – asi do nadmořské výšky kolem 335,0 m). V této výši jsou
v sedimentech hlavních dómů dochovány zajímavé plošiny. (Např. u Tanečního sálu). Tato
místa jsou bez sintrové výzdoby, místy zbrázděna korýtky po odtoku vod. Ve stejných
úrovních jsou v řadě míst profily sedimentů pod sintrovými pokryvy strženy a s nimi se do
řečiště sesula i část krápníkové výzdoby.
Před dnešním vchodem do Ochozské jeskyně je soustava erozních zářezů do terasy. (Tato
problematika je zpracována na jiném místě). Na jednom místě povrchu terasy byla
archeologicky vytěžena stanice (Magdalenin, - 12 až - 13 tisíc let). Ostatní zachovalé zbytky
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Ochozské jeskyně. (Přístup byl uměle upraven současně s úpravou vchodu). O stáří funkce
přetokových vyvěraček v závěrech údolíček můžeme jen spekulovat.
Vlastní terasa, která mohla vzniknout v období počátku funkce údolní nádrže a po jejím
zániku byla zčásti zdenudována, patrně bránila i v odtoku vod a vyklízení sedimentů
z Ochozské jeskyně. Nadmořská výška 335,0 m (horní úroveň záplavy) nám docela dobře
komunikuje s vyplavením sedimentů z Málčiny a Netopýří jeskyně.
A ještě jedna všetečná myšlenka. Vývařiště pod hrází nádrže mohlo zasáhnout samo skalní
dno údolí a obnažit tak soustavu otevřených puklin k hladině spodních vod. (Dnes známý
úsek tak zvaných „ponorů pod Pekárnou“).
Hloubková eroze Říčky otevřela cesty podzemním vodám ve vývěrech I a II a tím
umožnila změnu místní erozní báze. Povrchový tok Říčky tak definitivně opustil funkci
obtokového údolí (bypasu) k erozní společné bázi v regionu, tj. údolí v Mokré. Nastoupil
cestou, kterou známe dnes, tj. do povodí Litavy (blíže k soutoku se Svratkou).
Hluboké horizonty krasových vod zůstaly věrné starým cestám a podílí se nadále na
akumulacích s jejichž přepady se v Mokré setkáváme i nadále. Navíc se podílí na sycení
hlubších zón, které se opírají o geologické struktury (styk vápenců a sedimentů karbonu) a
vytváří zásoby artézských vod. Příkladem je hydrovrt pod Bělkovým mlýnem.
Dosud stále diskutovanou zůstává paleofunkce jeskyně Pekárny (Ř – 15, MK 1428).
Názor, že šlo o jeskyni výtokovou (Kříž, Musil) nelze v rámci dnešních poznatků jednoznačně
ani potvrdit, ale ani vyvrátit. Náš názor se přiklání spíše k variantě ponorové jeskyně (též
Kadlec), která společně s jeskyní Křížovou (Ř – 12, MK 1424), Hadí jeskyní (Ř – 14, MK
1429, podle VDT – GfH se tato jeskyně nazývala „Natterloch“ tj.Užovčí díra), a jeskyní
Kůlničkou (Ř – 21, MK 1433) plnila odvodňovací zkrácenou cestu k erozní bázi v Mokré.
Tato funkce by se dala zařadit do období, kdy přestalo fungovat obtokové údolí od
dnešního Jelínkova mlýna k Mokerské hájence, v důsledku působení zpětné eroze oživené již
tehdy možnými vývěry Říčky (ve vyšší úrovni, možná v úrovni Dezentérky (Ř – 29, MK
1440).
Jak již bylo uvedeno, paleohydrografické poměry v Jižní části Moravského krasu jsou
značně složité. Tato část území byla v období po ústupu bádenské transgrese jednak málo
exhumována, čímž byly a jsou dodnes blokovány původní vývěrové horizonty, jednak byla
postižena pirátstvím řeky Svitavy (tj. údolím ke Kanicím). Celková síť dnešních vodotečí,
která by byla schopna v exhumačním procesu pokračovat je kapacitně velmi slabá.
Přes tuto skutečnost přicházíme v rámci dlouhodobého pozorování spádové křivky (i
kapacitní) Říčky v úseku mezi ponory pod Hádkem a vyvěračkami (od r. 1964, po úpravě
vývěru č. 2) k poznatku, že uvolnění vývěru č. 2 ovlivnilo kapacitně přeliv vývěru č. 1
(několikrát v roce přestává být aktivní). Zpětně proti toku Říčky se tato spádová změna patrně
promítá až do ponoru č. 2, který převzal vůdčí roli.
Konstrukce teoretické spádové křivky podzemních vod se tak posouvá pod kdysi trvalou
hladinu ve studni u Ochozské jeskyně, (opět po větší část roku bezvodé). Pokud by tento
proces pokračoval i nadále, zvýšila by se tak šance speleologů na objevy volných prostor nad
hladinou krasových vod v neznámém jeskynním systému severně od Ochozské jeskyně.

Přílohy :

Příloha č. 1 : - Situační plán záplavy (modrá)
Suťový kužel pod vyústěním Kamenného žlíbku (hnědá).

Příloha č. 2 : Podélný řez údolím s výškovými
údaji jednotlivých objektů.

Poznámka redakce : Protože podélný řez údolím ve výše publikované poloze je téměř
nečitelný, rozdělili a zvětšili jsme tohle schéma do dvou obrázků.

Příloha č. 3 : - Schéma výškové modelace terénu s uvedením nadm. výšek důležitých míst a
objektů.

Fotografické přílohy :

Pohled na Estavelu v činnosti, tedy v době, kdy z ní vytékala voda. (Záběr z 13. března 2009).

Dva pohledy na terasu nad Málčinou jeskyní, jejíž úroveň se nachází v nadm. výšce 335 m.

Obr. nahoře : Pohled přes ústí Kamenného žlíbku do starého koryta dávného vodního toku.

Obr. dole : Pohled na suťový kužel, jak vypadá dnes. Materiál, který se z Kamenného žlíbku
kdysi vyhrnul se opřel o úpatí Lysé hory.

Obr. nahoře : Pohled přes suťový kužel na ústí Ochozského žlíbku.

Obr. dole dokumentuje koryto dávného Hostěnického toku a jeho divokost.

Obr. nahoře : Zbytek terasy pod suťovým kuželem.

Obr. dole : Skála na úpatí Lysé hory, o kterou se suťový kužel opřel.

Obr. nahoře : Pohled na ústí Kamenného žlíbku ze skalky na úpatí Lysé hory.

V přílohách k části 01 Tématického okruhu TO – 2 jste viděli záběry katavotronů u Ochozské
jeskyně. Takhle vypadaly katavotrony 13. března 2009.

Každý komentář je zbytečný.
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Epocha první :

19. století
Od Jindřicha Wankela až po rok 1900 včetně.
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Jindřich WANKEL

Narozen 15. července 1821 v Praze, zemřel 5. dubna 1897 v Olomouci.
Tato práce byla otištěna ke stému výročí smrti MUDr Jindřicha Wankela, krasového badatele, nazývaného
„otec moravské archeologie“ pod názvem „Náš pan dochtur Wangl“ v ročence „SPELEOFORUM 97“
O životě MUDr Wankla, průkopníka výzkumů v Mor. Krasu bylo napsáno několik knih. Ten, kdo se chce
zevrubně seznámit s životem tohoto prostého, avšak duchem velkého člověka, má možnost si je přečíst. Seznam

-7dostupné literatury najde na konci tohoto článku. Účelem této práce je na Jindřicha Wankla vzpomenout a pro ty,
kteří sice mají o životní historii tohoto muže zájem, ale z nějakého důvodu nemají čas na jeho dlouhá studia, pro
tyto zájemce jsem alespoň vybral ty nejdůležitější události a data z jeho života.
Kdo byl Jindřich Wankel ? Odkud do našeho kraje přišel a co všechno zde vykonal ? Právě s tím vás, milý
čtenáři, chci seznámit ! Podotýkám jen, že v literatuře je Wankel uváděn pod podobou německého tvaru svého
jména, tj. Heinrich Wankel. Jeho počeštěné jméno Jindřich se u nás začalo používat až později.
Jindřich Wankel se narodil 15. července 1821 v Praze na Malé straně. Jeho otec, Damián Wankel byl c.k.
zemským radou a pocházel z bavorského Hammelsbergu. Matka Magdalena, rozená Schwarzová byla z Prahy,
národnosti české. Rodičům Jindřicha Wankla nikdy nevadil jejich národnostní rozdíl. Jindřich Wankel měl sedm
sourozenců. První čtyři v dětském věku zemřeli. Jindřich byl nejmladší. Od malička mu otec vštěpoval důležitost
vzdělání. Navštěvoval malostranské gymnazium, kde byl jeho spolužákem Karel Havlíček Borovský.
Když bylo Jindřichu Wankelovi 14 let, umírá mu otec. Matce se přes to podařilo udržet syna na studiích. Od
r. 1840 studuje na pražské universitě medicinu. Zde se stává přítelem Josefa Hartla, profesora vídeňské university, u kterého se zapracoval do metod mikroskopické anatomie. Zhotovil pro něj řadu mistrných preparátů živočišných tkání, které Hyrtl později daroval universitě v Cařihradu.
V letech studií se Wankel seznamuje a stýká s pražskými vlastenci, prof. Purkyněm, Dr. Riegrem, Fr. Palackým, Dr. Pittou a Hamerníkem, kteří jej spolu s Hyrtlem později navštěvovali v Blansku. Také k němu zajížděl i
malíř Josef Mánes, se kterým jej spojovalo hluboké přátelství.
Jindřich Wankel promoval 18.prosince 1847. Jeho disertační práce „O nemocech ušního bubínku“ prý dokonce vyšla tiskem a je dnes bibliofilským unikátem. V Praze na universitě zůstává ještě rok a získává doktorát
z anatomie.
Jako člen studentské legie mediků se v revolučním roce 1848 ocitá i na pražských barikádách, ale hlavně
v této době působí jako lékař při ošetřování raněných v nemocnici „Milosrdných bratří“. Svůj životní cíl ale vidí
jasně a jde neochvějně za ním. Chce být především dobrým lékařem. Ve svých zápiscích z té doby si napsal :
„Mé předsevzetí bylo neotřesitelné ! Vyvolil jsem si medicinu, která mi nabízela vše, co jsem si přál.“ O několik
listů dále však píše : „Vnitřní hlas mi napovídá – Praha se nestane tvým osudem. Musíš daleko, abys poznal
štěstí !“ (Patrně tyto jeho řádky ovlivnila jeho revoluční činnost a postoje v r. 1848 a pro rakouské úřady byl
v Praze osobou nežádoucí).
V r. 1847, v letních měsících, navštívil Wankel jednoho ze svých dobrých přátel, Karla Waltra, centrálního
ředitele knížecích statků panství Salmů. Zde poznává Moravský kras a jej jím nadšen. Tehdy řekl, že by pro něj
bylo štěstím usadit se zde jako lékař a při své praxi bádat v krajině.
V r. 1849 je mu nabídnuto místo hutního lékaře v Salmovských železárnách v Blansku. A tak zde 1. října
1849 nastupuje jako lékař. Zpočátku bydlí v Jedovnicích, po několika měsících je mu přidělen třípokojový byt
v blanenském zámku.
V r. 1850 se při návštěvě knížecí huti v Klepačově seznamuje s Eliškou Šímovou, dcerou vrchního správce
kuřimského panství, která zrovna dlela na návštěvě u své sestry, manželky účetního. 17. srpna 1851 se Dr
Wankel oženil s Eliškou, narozenou 9. března 1832. V jejich bytě v blanenském zámku se jim narodily tři dcery.
Počátkem roku 1852 Aurelie, která po sedmi měsících zemřela. Jako druhá se narodila Lucie a v r. 1855 Karla.
Poté se Wanklovi přestěhovali do nového domu v předdvoří zámku. Zde se pak narodila v r. 1857 dcera Vlasta a
v roce 1865 dvě holčičky. Jedna z dvojčátek za týden zemřela a zůstala tedy nejmladší – Madlenka.
Po sňatku, ve své nové domácnosti, vyprávěl Dr. Wankel své ženě o slavných dějinách a utrpení českého
národa. Vléval do srdce své ženy a později i dcer porozumění pro český národ a budil tak jejich národní uvědomění a jejich vlastenecký cit. O úctě prostých lidí k Dr. Wanklovi, které on mnohdy léčil bez nároku na odměnu
svědčí publikované vzpomínky jeho dcer. Tyto vzpomínky ale také svědčí o tom, jakou úctu sám Dr. Wankel
k prostým lidem měl, a jak k tomu vedl i svoje dcery.
Ale jeho hlavní význam a velikost tkví v jeho vědecké práci. Kromě své lékařské práce se svojí nezměrnou
pílí, znásobenou vrozeným talentem vypracoval ve špičkového zoologa, znalce jeskynní fauny, paleontologa a
antropologa. Wankel v průběhu let naplněných výzkumy podzemí a krasového fenoménu dosáhl prostřednictvím
své práce a jejich výsledků kontaktu s celým vědeckým světem své doby.
Již v prvním roce svého působení v Blansku byl jako devětadvacetiletý lékař iniciátorem vědeckých prací a to
vídeňských geologů Fr.R.Hauera a F. Foetterleho o vykopávkách medvědích kostí ve Sloupské jeskyni, nalezených v první sondážní šachtě ing Ignáce Wondráčka, hloubené k poznání obsahu a sledu jeskynních náplav. Dále
inicioval osteologické práce tehdejšího věhlasného anatoma R. Knera.
Jeho zásluhou byla obrácena pozornost mezinárodního vědeckého světa k moravským jeskyním. Energicky
zamezil vylupování dávných kosterních zbytků z jeskyní. Tyto kosti se před tím těžily a zpracovávaly na spodium (kostní uhlí) pro cukrovary. Vytvořil vlastní preparační metody. Byl první v tehdejším Rakousku, kdo sestavil kostry mohutných jeskynních medvědů. Vytvořil v Blansku první „kenozoickou laboratoř“ (kenozoikum -

-8tercier, třetihory) na světě, ve které preparoval kosti a sestavoval z nich celé kostry. Sestavil zde světové unikum,
první kostru jeskynního lva na světě. Kostru vykopal ve Sloupských jeskyních.
Začal kolem sebe soustřeďovat celou řadu odborníků. Byli to například důlní inženýři : Ignác Wondráček,
Wanklův švagr Antonín Mládek, Alois Medritzer, A. Špaček a celá řada dalších pracovníků, kteří s ním sestupovali do jeskyní, prováděli jejich průzkum, vyměřovali je a kreslili jejich geodetické plány.
Chtěli-li poznat tajemství přírody, museli pronikat do nitra země v propadáních či ve vývěrech. Srovnáme-li
dnešní vybavení a techniku jeskyňaření s jejich možnostmi a vybavením, pak se nám jeví jako lidé odvážní a
houževnatí, riskující při výzkumech život a zdraví.
V r. 1852 publikuje Dr. Wankel na základě vyměřovacích prací popis horního patra Sloupských jeskyní v časopise „Lotos“. Během následujících 14 ti let organizuje expedice, jejichž cílem bylo nejen vědecké poznání krasového podzemí, ale i jeho geologie, zpracování topografické a také objevy archeologické.
V témže roce, tj. v r. 1852 uskutečňuje Dr. Wankel první expedici s ing. Mládkem do Rasovny. V březnu r.
1856 sestupuje poprvé s Mládkem a Janem Frantou do spodních pater Sloupských jeskyní. V témže a následujícím roce bylo těchto sestupů ještě sedm. Během nich dosáhl Wankel od povrchu nejhlubšího a nejodlehlejšího
bodu – hladinu sifonu, který jeho vnuk, prof. Dr. Karel Absolon nazval později Wanklovým jezírkem. Počátkem
srpna 1856, ve čtyřech za sebou jdoucích dnech sestupuje s Mládkem a Medriotzerem do propasti Jedovnického
propadání.
21. a 22. srpna téhož roku sestupuje dva dny po sobě do Macochy, opět s Mládkem, Medritzerem a Frantou.
Této expedice se také zúčastnil Dr. Adolf Schmidt, tehdejší rakouský odborník na jeskyně. S ním se expedice
zúčastnil také Dr. Lukáš, asistent c.k. Centrálního meteorologického ústavu ve Vídni. Ve svém článku v
„Abendblatt der Wiener Zeitung“ z 3. října 1857 vzpomíná Dr. Schmidt na pobyt v moravských jeskyních a také
na pobyt u Dr. Wankla a jeho rodinu.
V září 1856 opět sestupuje s Mládkem a Medritzerem do Jedovnického propadání. V r. 1857, 15. a 19. července se snaží proniknout do Punkvy z Pustého žlebu. Při druhém pokusu objevil s Frantou památnou Zelenou
jeskyni, kterou dnes projíždějí čluny punkevní flotily a jejíž objev mu byl v pozdějších letech upírán a teprve jeho vnuk, prof. Dr. Karel Absolón pětatřicet let po Wankelově smrti prokázal její existenci.
Na podzim roku 1857 zkoumá a mapuje s Mládkem Ochozskou jeskyni. Dosáhli tehdy jejího nejzazšího
místa – jezírka na konci šest metrů široké a jen 70 cm vysoké chodby. (Dnes se tato chodba nazývá Wankelovou
chodbou. Jezírko dnes již neexistuje. Za velkého sucha v r. 1900 jezírko vyschlo a koncem září r. 1900 se jím
prokopal geolog V.J.Procházka se svými společníky do dalších prostorů. – Bližší viz V.J.Procházka. Průkop se
dnes nazývá Wanklův sifon). O průzkumu Ochozské jeskyně otiskl Wankel rozsáhlou popisnou práci. Tato práce
vyšla 16.března 1858 v časopise „Leipziger Illustrierte Zeitung“ v Lipsku.
V červenci 1858 proniká opět s Mládkem a s Medritzerem do Rasovny. S týmiž pracovníky následně prozkoumal ostrovskou vodní Císařskou jeskyni, Ostrovskou propast, Výpustek a řadu dalších jeskyní. V r. 1863
uzavírá průzkum expedicí do Jedovnických propastí, kde s Medritzerem dokončují mapování a niovelování. Po r.
1863 se soustřeďuje na výzkumy archeologické.
V Býčí skále se těžil písek pro slévárenské účely. Při těžbě písku zde byla v r.1867 spolu s kostmi pleistocénních zvířat i kostra lidská a Dr. Wankel zde začal pracovat jako archeolog. Jeskyni nejprve zmapoval Mládek,
později velmi detailně ing A. Špaček. Wankel správně určil statigrafii (tj. posloupnost vrstev) a postupně odkryl
nález z doby halštatské. S objasněním tohoto nálezu si vědci lámou hlavu dodnes.
Pro svoje lékařské zaneprázdnění a také zřejmé finanční obtíže nepublikoval někdy výsledky své práce včas,
nebo obsáhle. Jen díky tomu, že část jeho výsledků publikoval (přirozeně se svolením Wankla) vlastenecký kněz
a spisovatel, sloupský kaplan, p. Jan Nepomuk Soukup, byla v mnohých případech zachráněna jeho priorita.
Hovoříme-li již o jeho lékařské praxi, je nutno vzpomenout alespoň na dva případy, kdy Dr. Wankel léčil
zraněné, kteří byli do Blanska přivezeni z válečné vřavy. Poprvé to bylo, jak píše ve svých vzpomínkách jeho
žena Eliška, v r. 1857. (Nevím, zda v tomto případě nejde o překlep. Já jsem v r. 1857 nikde nenašel bitvu, které
by se Rakousko zúčastnilo. Kdyby to byl r. 1859, kdy Rakousko nejprve 4. června prohrálo bitvu u Magenty a
24. června u Solferina a ztratilo Lombardii, pak si myslím, že by to souhlasilo)
Tehdy prý knížecí manželé (Salmovi) nechali vystěhovat budovu bývalé výrobny strojů a požádali Dr. Wankela, aby v ní zařídil nemocnici pro raněné z bitvy. Když byly prostranné místnosti zařízeny vším potřebným
vybavením, ředitelkou nemocnice se stala kněžnina komorná a vrchním (a také jediným) lékařem Dr. Wankel.
První přivezení ranění poskytovali hrozný pohled. Byli rychle ošetřeni, bolestný však byl stav těžce raněných.
Jak se zranění uzdravovali, byli propouštěni a na jejich místo přiváženi další. Dr. Wankel tehdy prohlásil, že
všechny tyto služby raněným chce dělat bezplatně a s radostí. Za to byl knížecími manželi odměněn listem, plným srdečných díků. V knížecí rodině na něj od té doby hleděli jako na přítele !
Druhý případ hromadné léčby raněných, kterého se Dr. Wankel s rodinou zúčastnil, byl daleko horší. Šlo
v tomto případě o hrozné následky porážky rakouských vojsk u Sadové v Hradeckém kraji, po bitvě v r. 1866.
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V rájeckém zámku leželi důstojníci s nejhoršími zraněními. Ti měli nejpečlivější ošetření, ošetřoval je sám
Dr. Wankel, který měl na starosti ještě další dva lazarety. V Blansku, kde byl lazaret minule pracoval s paní
Wanklovou ranhojič. Já sama, píše ve svých vzpomínkách paní Wanklová, jsem tehdy ošetřovala a obvazovala
padesát až šedesát zraněných denně. Ze všech zraněných, které jsem ošetřovala však zemřel jen jeden. Mladý,
urostlý muž s průstřelem hrudníku.
Zranění se začali zotavovat z útrap, když tu došla ohromující zvěst: Všichni musí prchat, blíží se pruské vojsko - nepřítel ! Zranění byli obdarováni prádlem a potravinami, aby co nejméně zůstalo nepříteli. Pak byli z ošetřoven propuštěni.
Za několik dnů po odchodu zraněných dorazilo pruské vojsko. Zaplnili lazarety svými raněnými a nemocnými cholerou. Dr. Wankel ošetřoval raněné a nemocné Prusy se stejnou pečlivostí a horlivostí, jako před tím
ošetřoval vojáky rakouské. Byl na roztrhání. Neustále cestoval mezi jednotlivými lazarety, navíc v celém okolí
zuřila cholera, takže byl celé dny v jednom kole.
Mezitím pruští vojáci hospodařili v jeho bytě. Nikomu sice neublížili, ale vyjedli, vypili a vykouřili všechny
jeho zásoby, které Dr. Wankel doma měl. Dr. Wankel si postěžoval na pruském velitelství. Na to nechal velitel
Prusů na jeho domě bílý prapor s červeným křížem a nápis „Lazaret“ Od té chvíle nevstoupil do jeho domu ani
jediný Prus.
Ale bílý prapor s červeným křížem způsobil v Blansku pozdvižení ! Prostí lidé neznali jeho význam a byli
zděšeni ! Pan dochtor Wangl se dal k Prajzům ! Ale když jim Dr. Wankel vysvětlil význam Červeného kříže, rozešli se uklidněni spokojeně do svých domovů.
Za své zásluhy při ošetřování rakouských vojáků byl Dr. Wankel vyznamenán „Zlatým záslužným křížem
s korunou“. Později mu pruská vláda nabídla na výběr „ Buďto vyznamenání – nebo finanční odměnu. Praktický
Dr. Wankel, který neměl nikdy peněz nazbyt a kterému na vnější slávě nikdy nezáleželo, zvolil finanční odměnu.
Jedna z jeho dcer, Karla, matka prof. Dr. Karla Absolona na svého otce vzpomíná takto : „Můj otec nikdy nehromadil peníze. Bral malé honoráře a chudé léčil zdarma. Tam, kde bylo třeba, dokonce i pomáhal. Rodiče šetřili od krejcaru a často si ledaco odepřeli. Otec nemohl mnoho věnovat na své výzkumy. Nebýt podpory knížete
Salma, který mu pomáhal zapůjčováním pracovníků, nebyl by mohl vykonat to, co vykonal. Těžká a svízelná
byla jeho práce. Neměl dnešních technických pomůcek. Šel za svým cílem cestou trnitou a nemohl plně ukojit
svoje badatelské touhy.
V takovém prostředí jsme vyrůstaly. Rodiče nás neúnavně poučovali i vzdělávali, snažíce se obohatit naše vědomosti v každém směru a zušlechťovali naše povahy. Věda a etika si u nás podávaly ruce. Také se u nás mnoho
četlo. Rodiče nás rádi vídali s knihou a podporovali naši zálibu ve čtení.
Otcovi přátelé mu zasílali odbornou literaturu, která by pro něj jinak byla těžko dostupná. Vlasteneckými
spisy naši rodinu štědře obdaroval nakladatel Kober. Jeho syn se jednou před udavačem neuctivě vyjádřil o císaři
a měl být co nejpřísněji potrestán. Tehdy využila naše rodina svých známostí ve Vídni a podařilo se dosáhnout
omilostnění mladého Kobra – vyvázl jen se šesti měsíci vězení.
Na velikonoce r. 1880 navštěvuje skupina brněnských studentů jeskyni Pekárnu v údolí Hádecké Říčky. Jsou
to budoucí krasoví badatelé Florian Koudelka, Jan Knies a další. Upozorňují na svoje nálezy, štípané kostěné a
kamenné nástroje, kosti zvířat. Po jejich upozornění zde provádí Dr. Wankel archeologický průzkum, jehož výsledky publikuje v r.1884.
V r. 1882 vychází ve Vídni jeho největší a nejznámější dílo, kniha psaná v německém jazyce – „Bilder aus
der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit“. (Obrázky z Moravského Švýcarska a jeho minulosti). Dr.
Wankel se chystá do penze. Protože se musí ze svého bytu v Blansku vystěhovat a nemá kam přestěhovat svoje
sbírky, snaží se je zachovat národu. Nabízí je levně pražskému či brněnskému muzeu. Jejich správcové však ve
své krátkozrakosti jeho nabídku odmítají. Wankel jedná s osvíceným prelátem Rajhradského kláštera, aby sbírky
zachránil pro Moravu. Prelát Günther Kalivoda však neočekávaně umírá a tak nakonec nezbývá nic jiného, než
sbírku, čítající 3000 předmětů z jeskyní Moravského krasu prodat Císařskému muzeu ve Vídni, které jediné má o
tyto sbírky zájem.
V r. 1883 odchází Dr. Wankel z Blanska a stěhuje se ke svému zeti, profesoru Janu Havelkovi a dceři Vlastě
do Olomouce. Zde s Havelkou zakládá „Vlastenecký spolek muzejní v Olomouci“ a v r. 1884 začínají vydávat
první ročník periodika „Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci“. V pracech „Pekárna u Ochoze“a
„První stopy lidské na Moravě“ publikuje zprávy o nálezech v těchto jeskyních v prvním ročníku tohoto
časopisu. Zakrátko zde se zetěm zakládají i muzeum, které se záhy rozrůstá a vytváří základ rozsáhlých
archeologických a národopisných sbírek. Wankel archeologicky zkoumá vykopávky v Nákle a v Příkazích.Kope
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jeho zeť nečekaně umírá.
28. června 1888 navštěvuje v Olomouci Dr. Wankela dánský učenec Japetus Steenstrup, který jej nazývá „Otcem rakouské archeologie“. Později byl tento výrok upraven jeho vnukem, prof. Dr. Karlem Absolónem na „Otce moravské archeologie“.
Roku 1892 byl Dr. Wankel postižen slabým záchvatem mrtvice a ochrnul na pravou ruku. Koncem září r.
1893 zakopl ve svém bytě v Olomouci o koberec, upadl a zlomil si kyčelní kost. Zbývající dny svého života
prožil v křesle, ve kterém dále pracoval, obíraje se milovanou vědou a jejími problémy.
Umírá 5. dubna r. 1897, ve věku nedožitých 76 let. Jeho žena zemřela o 6 let později. V jeho díle pokračuje
zejména jeho vnuk, prof. Dr. Karel Absolon. Ale to už je jiná část historie výzkumů v Moravském krasu.

Použitá literatura :
Absolon Karel (1970) : MORAVSKÝ KRAS, 1. díl, Academia Praha
Soukop Jan Nepomuk (1858) Macocha a její okolí – vlastním nákladem v Brně
Kladivo B. (1936) Zlatá rodina. (v této knize je na str. 85 – 88 uveden soupis všech publikovaných prací Dr.
Jindřicha Wankela).
Zelík J.
MUDr Jindřich Wankel, otec moravské prehistorie.
Wankel Jindřich MUDr (1988) Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti (první české vydání díla
„Bilder aus Mährische Schweiz und ihre Vergangenheit“. Vydala Vlastivědná muzejní
společnost v Brně ve spolupráci s Okresním muzeem v Blansku.
¨Další použité publikace jsou citovány přímo v textu.
Ještě jedna malá episoda ze života Dr. Wankela.
Tuto episodu uvádí ve svém díle buďto Kladivo nebo Zelík (viz výše). Je zajímavá tím, jakou úctu musel mít
Dr. Jindřich Wankel mezi prostými lidmi a jak byl pro ně nedotknutelný.
To se prý jednou, když obejel pacienty, stavil ve Sloupě na faře u svého přítele, kaplana Jana Nepomuka
Soukupa. Měli si o čem povídat a tak se stalo, že Wankel vyšel z fary až před půlnocí. Bylo to v zimě a mrzlo,
jen to praštělo. Wankel vstoupil do kočáru, zachumlal se do kožišin a po chvíli v teple usnul. Kočí vedl koně
Pustým žlebem k Blansku. Když byli někde pod Koňským spádem, vyřítili se ze skal na cestu tři temné postavy.
Chlapi měli začerněné obličeje. Jeden zastavil koně, druhý vyskočil na kozlík a ukázal kočímu nůž. Třetí, zřejmě
náčelník té povedené party se vyšvihl do kočáru, jeho ruka vnikla mezi kožišiny a po chvíli hledání nahmatala
portmonku (koženou tašku s penězi a doklady) ve Wankelově náprsní tašce a lapka se ji snažil vytáhnout. To
Wankela probudilo a v rozespalosti zabručel :„Co se děje ?“ Lapka zřejmě Wankela poznal po hlase a tak pustil
portmonku a zařval: „Chlapi ! Zpátky ! To je doktor Wankl !“ V zápětí všichni tři zase zmizeli ve skalách. Jen
vyděšený kočí mohl doktoru Wankelovi doplnit zážitek, který ho probudil.
Já si myslím, že toto je dokladem úcty, jakou požíval Wankel mezi prostými lidmi, vždyť ani loupežníci si jej
netroufali okrást !
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JUDr Martin KŘÍŽ

Narozen 14. listopadu 1841 v Líšni u Brna, zemřel 5. dubna 1916 ve Ždánicích.
Tato práce byla otištěna ve svazku „Sloup a Pustý žleb v Moravském krasu“, vydala Městská knihovna
v Blansku ve spolupráci se Školským úřadem v Blansku, Obecním úřadem Sloup v Mor. Krasu, Správou
jeskyní Mor. Krasu – AOPaK ČR a Správou CHKO Mor. Kras, v edici „Moravský kras“, editor RNDr Ivan
Balák, na str.135 – 138.

- 12 Martin Kříž pochází z Líšně. V době, kdy se narodil to byla vesnice, vzdálená od Brna asi 5 km. Dnes je to
severovýchodní předměstí Brna. Narodil se 14. listopadu 1841 jako nejmladší z deseti dětí v rodině malého zemědělce. Již na místní obecné škole projevoval nadání ke studiu, proto mu rodiče na doporučení učitelů umožnili
studium na Starobrněnském gymnaziu. Z Líšně do školy na Staré Brno docházel Martin pěšky. Aby rodičům
ulevil, vypomáhal si kondicemi (tj. doučováním žáků zámožných rodičů za finanční úhradu).
Okolí Líšně je vlastně jižní hranicí Moravského krasu. A tak se mladý, zvídavý student, kterého upoutávaly
přírodní jevy v okolí, věnoval již od mládí jejich pozorování a zkoumání se vším nadšením své mladé, zvídavé
duše. Krajinu nejen studuje, ale také popisuje. Začíná popisem „Šembery“, vápencového bradla (s dnes již téměř
zničenou jeskyňkou), lemující severní okraj Hádecké planiny. Tuto práci otiskuje v deníku „Moravská Orlice“ č.
173, roč. 1864 a podepisuje ji „Davorin Kříž Líšeňský“. V r. 1863 vyšel jeho překlad „Polských dějin“ od Luciana Siemenského nazvaný „Večery pod lipou“. Již zde se Martin pod překlad podepsal Jako „Davorin Kříž Líšeňský“. (Údajně na něj mělo v té době vliv dílo slovinského básníka Davorina).
18. srpna r. 1864 se v hornickém těžním koši spustil do Macochy a na jejím dně zůstal dva dny a noc. Spolu
s ním bylo na dně ještě dvanáct spolupracovníků. Kříž svědomitě prozkoumal všechny jeskyně na dně Macochy
(dle plánů Hackensteinových), dále Erichovu jeskyni a Horní i Dolní jezírko. Ověřil si, že u obou jezírek sahá
skála hluboko pod vodní hladinu. Po této expedici zpracoval návrh nové expedice, kde v 18-ti bodech stanovil
rozsah a náplň činností, které podle něho bude zapotřebí udělat. Kříž však svou druhou expedici do Macochy již
nikdy neuskutečnil. V roce 1898 však seshora řídil expedici svého přítele Floriana Koudelky.
V září 1864 zkoumal komín pod skálou „Gavaňou“ u Hostěnic. (Jde o dnešní, tzv. „Druhé“ propadání Hostěnického potoka na kótě 370m, které bylo krátce před tím otevřeno). Zde se patrně dostává do ohrožení života. Co
se zde přesně stalo se už nikdy nedozvíme. O této události se zmiňuje jen jednou, v knize „Der verlässliche Führer in die romantischen Gegenden der devonische Kalkformationen in Mähren“.( Spolehlivý průvodce do romantických krajů devonských vápencových útvarů na Moravě ). Při popisu prolákliny pod Gavańou napsal : „V údolí,. které já jmenuji Vilémovým údolím proto, že mi v této rovné, jmenované jeskyni zachránil život můj přítel,
hospodářský adjunkt Vilém Teklý.
V roce 1864 také vychází v českém přírodovědném Purkyňově časopise „Živa“ na 15ti stranách jeho práce
„O jeskyních moravských“. Zde již rozděluje dnešní území Moravského krasu do tří hydrografických soustav dle
uznávaného geodeta, prof. Karla Kořistky. Přehledný článek popisuje populárním způsobem celé území Moravského krasu. Výše citovaný „Spolehlivý (a podrobný !) průvodce“ je přepracovanou a rozšířenou verzí tohoto
článku v Živě.
V r. 1864 skládá Martin Kříž také maturitní zkoušky. Lákalo jej studium přírodních věd, ale nejprve musel
vybudovat svoji existenci. Přihlásil se tedy ke studiu na právnické fakultě Karlovy university v Praze. Vlakové
spojení dosud neexistovalo, cesta pěšky trvá přibližně týden a proto se na Moravu tak často nevrací.
V té době bylo zvykem získávat zkušenosti v jiných krajích nejen u řemeslníků, ale i u studentů. Část právnických studií tedy absolvuje Kříž v Praze, část ve Vídni a svoje studia končí na Jagellonské universitě v polském Krakově. Po složení zkoušky s vyznamenáním vstoupil do soudní praxe. Nejprve úřadoval jako právník
v Těšíně, později v Brně a v Židlochovicích. Od listopadu 1871 se stal notářem a obhájcem ve věcech trestních
ve Ždánicích. Zde si nejprve buduje svoje existenční zajištění. Ovládá několik jazyků (češtinu, němčinu, polštinu
a francouzštinu), ale touží po tom, zabývat se přírodními jevy. Jako znalec práva, navyklý disciplině a systematické práci si při své svědomitosti uvědomuje, že zkoumání přírodních jevů vyžaduje vědecké znalosti a vědecký
systém práce. Proto se při své práci notáře a advokáta věnoval nejprve studiu geografie.
Asi po pěti létech práce ve Ždánicích je natolik finančně posílen, že zakupuje koně a povoz a ve volném čase
se vydává se svou ženou do „Moravských devonských vápenců“, jak on tomu kraji říká, aby zde studoval zvláštní jevy, vyskytující se na tomto území. (Pozn. autora : Název kras pro toto území zavedl geolog, prof. V.J. Procházka teprve na přelomu 19. a 20. století). Tak se při studiu krasových jevů stává z geografa geolog. Svoje výzkumy jeskyní a krasu zcela financuje z vlastních prostředků. Kolik jej všechny jeho výzkumy stály, to věděl jen
on sám. Jan Knies uvádí, že Křížovy výdaje značně překročily částku 50 000 korun tehdejší měny.
V jeskyních nechal vykopat více jak dvě stě šachetních sond, některé i deset a více metrů hluboké. Potřebné
dělníky najímal na místě. Pokud mohl být na pracovišti, od rána do noci práce řídil, účastnil se osobně výzkumů
a objevů, prováděl odborná zaměření jeskyní, chodeb a vodních toků. Při výzkumech nachází v jeskyních fosilní
kosti, které je nutno očistit, roztřídit, určit, případně sestavit. Houževnatým studiem „za pochodu“ získal potřebné znalosti osteologa a pleistocénního paleolontologa. Systém zkoumání jeskynních sedimentů jej dále přivádí
na pole vědy archeologické.
Jeho vnuk ještě po létech vzpomíná, jak dědeček každé léto o prázdninách naložil na žebřiňák přístroje, výstroj a celou rodinu a vyjel do krasu na průzkumnou výpravu. Obvykle bydleli v nějaké chalupě v některé vesnici (Křtiny, Jedovnice, Ostrov a jiné, později ve Štramberku či Předmostí). Babička pro všechny vařila, dědeček
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M. Kříž přes zimu zpracovával, aby se opět v létě vydal na nové výzkumy.
Když mu existenční podmínky dovolily vyjíždět do krasu, opatřil si nejprve potřebnou výbavu a niveluje důležité části Moravského krasu v celkové délce 100 km. Výsledky této své práce zveřejňuje v knize „O některých
jeskyních na Moravě a jejich podzemních vodách“. Svědomitým nivelováním zde vypočítal spád vodních toků,
jejich souvislost, hloubku propastí a další podobná měření. Toto dílo později doplnil a znovu vydal německy pod
názvem „Über einige mährische Höhlen und ihre unterirdische Wasserläufe“ v r. 1883. Jeho měřičské práce
z Mor. Krasu jsou dodnes uznávány jako jedinečně přesné a na mnoha místech Moravského krasu umožňují dokonalou orientaci ještě dnes !
V létech 1881 až 1883 se spřátelil s tehdy mladým krasovým badatelem Floriánem Koudelkou. Koudelka byl
od Kříže mladší o 21 let ! Stala se z nich nerozlučná dvojice. To říkají některé historické prameny.Určitě je spojil
společný zájem zkoumat krasové jevy, objevovat nové podzemní prostory a pokračovat ve výzkumech Mor. krasu. Koudelku určitě vedl mladický romantismus k touze po objevech. Ale Kříže, který byl už v té době zralým
mužem s vybudovanou existencí ? Jistě, ten také chtěl pokračovat ve výzkumech krasu. Ale měl v té době již
svoje, dle mého názoru ucelené představy. Koudelka mu je pomáhal realizovat. Ale bylo toto přátelství vždy
nezištné ? Nezmiňoval bych se o tom, nebýt článku pana Vratislava Grolicha ve Vlastivědném věstníku moravském, roč. 55/2003, str. 327 – 329. Vrátím se k tomu až v životopise Floriana Koudelky. Zatím budeme vycházet
z toho, že daleko mladší Koudelka byl Křížovi vydatným pomocníkem nejen jako veterinář – znalec zvířecí anatomie a osteologie, ale i při výzkumech a mapování, prolézání děr a podobně.
V této době zkoumá Kříž Sloupské jeskyně. Snaží se zjistit, odkud se v nich vzala náplava a prozkoumat proces, kterému dnes říkáme krasovění. Toto je motivací jeho odhodlání zkoumat kvartérní náplava v jeskyni Kůlně. Protože mu jeho úřad ve Ždánicích brání v trvalém dohledu na vykopávky, (pozn.: cesta ze Ždánic do Sloupu
trvala tehdy asi 12 hodin), najal a platil dozorce nad vykopávkami, podle jeho názoru – důvěryhodného pracovníka. Historie však prokázala, že najatí dělníci sice některé sondy svědomitě prokopali, ale jiné jen povrchově
povrtali a zpřeházeli. Kříž však věřil, že byly prokopány všechny jím určené sondy a jím vyznačená pole.V celém tehdy známém systému Sloupsko – šošůvských jeskyní nechal Kříž vyhloubit celkem 61 průzkumných šachtic o celkové délce přes 333 m ! Nejhlubší sonda, v chodbě „U řezaného kamene“ měla hloubku 23 m. Kůlna
byla prokopána do hloubky 16 m. Celkem vytěžil a zpracoval 2 372 m3 zeminy a tím položil základ pro novodobý průzkum jeskynních sedimentů tohoto území.
Později se ujal stejné práce v jeskyni Pekárně. Tuto jeskyni však nazývá Kostelík. Proč, to vysvětlil až v roce
1898 ve své práci „O jeskyni Kostelíku na Moravě“. Původní pojmenování jeskyně místními obyvateli znělo
„Díravica“. Martina Kříže,. Při jeho návštěvě této jeskyně v r. 1864 doprovázel místní hajný, který mu vyprávěl,
že za napoleonských válek byly v této jeskyni zakopány bohoslužebné nádoby z kostela v Pozořicích. Proto Kříž
nazývá tuto jeskyni, dnes „Pekárnu“ Kostelíkem. Název Pekárna dala jeskyni patrně skupina mladých studentů
kolem Floriana Koudelky pro podobu jejího portálu s otvorem do chlebové pece. Název Pekárna byl tak příhodný, že se mezi lidem vžil.
Přes výše uvedené nedostatky v práci dělníků v obou jeskyních vyzvedl Kříž spoustu archeologicky cenných
artefaktů i osteologického materiálu. V r. 1887 požádal Kříže Muzejní spolek v Brně o napsání knihy, která by
pojednávala o pravěkých lidech. Kříž se věnuje práci na tomto díle s pílí sobě vlastní a v r. 1889 vychází jeho
kniha „Kůlna a Kostelík“ Tato kniha, i když byla poctěna cenou Akademie věd v Praze, se stala terčem kritiky,
neboť soudobí kritikové napadli pravost jeho nálezů. Tyto nálezy Kříž předložil a jejich pravost obhájil ještě tentýž rok 1889 na Archeologickém shromáždění ve Vídni. Zde jej také ostře napadl tehdy uznávaný odborník světového významu, dánský archeolog Japetus Steenstrup. Tentýž Steenstrup, který rok před tím, v r. 1888 nazval
Jindřicha Wankela otcem rakouské archeologie.
Kříž sám si patrně uvědomoval nedostatky knihy „Kůlna a Kostelík“, proto v r. 1891 vydává svoje nové dílo,
které nazval „Die Höhlen in den mährischen Devonkalken und ihre Vorzeit“ (Jeskyně v moravských devonských
vápencích a jejich pravěk). Toto dílo je označováno jako nejhodnotnější vědecká práce Martina Kříže. Zůstává
jeho nesmrtelným pomníkem.
V následujících létech zkoumal stopy arktických ledů na Moravě a ve Slezsku. Od r.1894, kdy získal od majítele pozemku v Předmostí u Přerova povolení k vykopávkám, zkoumal kulturní vrstvy až do r. 1896. V různých
vrstvách zde nalezl zbytky lidských koster, přes tři tisíce kusů různých nástrojů a zbraní z pazourku a ostatních
kvarcitů. O těchto svých nálezech pak vydal vysoce odborně zaměřenou práci pod názvem „Beitrage zur Kenntnis der Quarterzeit in Mähren“ (Příspěvek k vědomostem o kvartérní době na Moravě).
Na antropologickém sjezdu v Insbruku odmítl nesprávnou domněnku vědce teoretika Rankeho, který tvrdil,
že jeskynní hlína je nespolehlivá, neboť předměty prý do ní mohou zapadnout a dostat se – klesnout – až ke dnu.
Praktik Kříž teoretika Rankeho, profesora Virchowa a ostatní pochybovače přesvědčil ukázkou šachet, vykopaných v Kůlně.
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jej často navštěvovali vědci a odborníci z Rakouska a dalších zemí. Za nejpozoruhodnější návštěvu považoval
vnuk Martina Kříže návštěvu profesora Rudolfa Virchowa (1821 – 1902), německého lékaře a politika, profesora
na universitě ve Würzburgu a v Berlíně, zakladatele moderní patologické anatomie, významného to vědce druhé
poloviny devatenáctého století. Tento muž se zdržel ve Ždánicích celých 14 dnů, bydlel v Křížově domě a po celou dobu svého pobytu vedl s Dr. Křížem vědecké rozpravy.
Jedním z posledních výzkumů Dr. Kříže byly vykopávky v jeskyni Švédův stůl. Kříž zde nejprve kopal v létech 1886 až 1887. Z náplav v jeskyni vytěžil kosti preglaciální fauny (spodní vrstva, mocnost 1,1 – 1,6 m) a
glaciální fauny (střední vrstva, mocnost 1,6 – 2,1 m). Svrchní vrstva 0,4 m obsahovala víceméně recentní faunu.
Kříž považoval jeskyni za archeologicky vykořistěnou. V r. 1904 zde zkouší kopat prof. František Černý se
svým pomocníkem studentem Kubáskem. Po odchodu prof. Černého pokračuje Kubásek na vlastní pěst a nachází zde počátkem roku 1905 slavnou Ochozskou mandibulu, spodní čelist neandrtálce. Tento nález vedl k rozporům ve vědeckých kruzích a tak se sem v r. 1908 Kříž ještě vrací k novým výzkumům. Aby mohl vyvézt z jeskyně haldy překopaného materiálu, rozstřeluje plochý balvan před jeskyní. Tento balvan dal jeskyni název. Zdá se,
že nové, zásadní poznatky zde Kříž už nezískal.
Jeho přítel, Florián Koudelka ve svých vzpomínkách vyzvedává jeho dobrý poměr k prostým lidem, k dělníkům, kteří se podíleli na výkopových pracech. Při hledání příčin různých úkazů neváhal Dr. Kříž vyslechnout názor prostých lidí, jejichž nepředpojatý úsudek byl mnohdy správný. Neváhá vždy dělníky poučit a vysvětlit jim,
proč je nutné udělat vždy práci podle jeho představ.
Koudelka také uvádí některé humorné příhody z Křížových výzkumů. Tak třeba – v kterési vesničce považoval hospodský přístroje na Křížově voze za rekvizity komediantů a přemlouval Kříže, aby zůstal na neděli a
uspořádal svoje představení v jeho hospodě. Za to mu nabízel pohoštění a vědro piva.
Počátkem sedmdesátých let 19. století niveloval Kříž někde u Jedovnic. Kterýsi venkovan jej považoval za
pruského špiona a napadl jej holí. Koudelka vzpomíná, že jen duchapřítomnost a neohroženost Dr. M. Kříže zabránila zničení nivelačního přístroje a snad i zbití jeho samotného a jeho paní, která manželovi při měření pomáhala.
Venkované nechápali příčinu jeho vyměřovacích prací a výzkumu jeskyní a tak někteří mysleli, že je to jen
zastírací manévr, který má zakrýt vyzvedávání pokladů, skrytých v jeskyních. Jednou, při nivelování Ostrovské
plošiny se venkované obrátili na Křížova sluhu, který při vyměřování pracoval jako figurant s dotazem, cože zde
páni vyměřují. Ten, aby se zvědavců zbavil, odpověděl, že zde bude budován kanál pro paroplavbu do Ruska.
Stáří Dr. Kříže bylo zkaleno dlouhotrvající oční chorobou, která mu zabraňovala pokračovat ve vědecké
práci. (Diplopie = dvojité vidění). Dr. Martin Kříž zemřel v noci dne 5. dubna 1916, postižen mrtvicí
Ještě je nutno vzpomenout na jeho soukromé muzeum, které vytvořil ve svém domě ve Ždánicích. Vybrané
předměty sbírky byly ke shlédnutí ve třech místnostech v levém křídle jeho domu. V dalších pěti místnostech
byla depozita dalších předmětů. Sbírka byla rozdělena tématicky na část paleontologickou, archeologickou a osteologickou. V této třetí části byly sestaveny kosti recentních zvířat, aby mohly být správně určeny paleontologické nálezy. Cílem Dr. Kříže bylo zachování sbírek v zemi moravské. Na sklonku života (v r. 1916) proto nabídl a prodal své sbírky za 40 000 korun tehdejší měny Moravskému muzeu. Za druhé světové války byla tato
sbírka uložena v Mikulovském zámku, kde byla při ústupu německých vojsk zničena.
Závěrem si dovolím citovat to, co o Dr. Martinovi Křížovi napsal prof. Absolón v časopise „Pestrý týden“
v roce 1943 :
„Nad všechny krasové badatele druhé poloviny 19. století vynikl Dr. Martin Kříž. Byl to badatel svérázný a
obětavý, který odkázán sám na sebe, izolován v malém městě Ždánicích uprostřed Chřibského pohoří si bez pomoci jiných vytvořil vlastní laboratoř i svůj vlastní duševní svět, jiný, než byl vybudován mezinárodně kolektivní prací ostatních odborníků. Dr. Kříž byl svojsilan (tímto zvláštním výrazem snad chce Absolón vyjádřit, že
Kříž byl samouk, který se vlastní silou a nezměrnou pílí propracoval k vědeckému vzdělání, na jehož základě posléze vedl svoje výzkumy cílevědomě a systematicky – pozn. J.P.), v pravém slova smyslu a já mám k němu jediný pocit, pocit bezmezné úcty, jež nijak nevylučuje povinnost kritického stanoviska v rámci pokroku vědy.
S obětavostí jemu vlastní věnoval 40 let svého požehnaného života bádání v Moravském krasu, nejprve po stránce topografické (zeměměřičské), později geologické a nakonec paleontologicko-archeologické.
(Tolik o Dr. Martinu Křížovi napsal jeden z nejpovolanějších odborníků, prof. Dr. Karel Absolón).

Použitá literatura :

Sonderabdruck aus der Wiener Prähistorischen Zeitschrift – III/1916 (Zvláštní výtisk Vídeňského prehistorického časopisu ) „Dr. Martin Kříž“ od. J. Kniese, Sloup.
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Florian Koudelka

Narozen 29.4.1862 v Brně, zemřel 10.6.1921 ve Vyškově
Tato práce byla zčásti otištěna v publikaci „Údolí Říčky v Mor. Krasu“, RNDr Ivan Balák a kolektiv, vydala
Městská knihovna v Blansku v r. 2001 ve spolupráci s Městským úřadem v Blansku a Správou chráněné
krajinné oblasti Moravský kras, v edici „Moravský kras“.
Tuto práci jsem nyní zčásti upravil dle Absolona a posléze doplnil o poznatky V. Grolicha, který svůj
článek „JUDr Martin Kříž a Florian Koudelka. Profily badatelů Moravského krasu“ publikoval ve
Vlastivědném věstníku moravském (viz – „Použitá literatura“ na konci práce).
Jak uvádějí životopisci, Florian Koudelka studoval od r. 1873 do r. 1880 na c.k. německém gymnasiu v Brně.
Přepočteme-li léta studií, vychází nám 7 let. To znamená, že Koudelka na tomto gymnasiu nedostudoval ! V.
Grolich uvádí, že od svých 16 ti let se začíná zajímat o výzkumy v Moravském krasu, zprvu v jeho jižní části,
která je blízko Brnu. Tato činnost vedla k tomu, že jeho dřívější výborný prospěch se změnil v nedostatečný.
Při průzkumných pracech v Mor. krasu zřejmě upoutal pozornost o téměř 21 let staršího Martina Kříže. Když
poznal Koudelkovu píli a houževnatost, doporučil mu v r.1881 privátní maturitu. Poskytl mu sponzorský dar 5
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Vídni. V průběhu svého studia ve Vídni provádí Křížovi dle jeho pokynů výpisky z knih ve Dvorní a Universitní
knihovně. Z odměny za tyto práce hradí Koudelka ubytování v Mariahilferstrase a vlastní studium. Na Křížovo
doporučení Koudelkovi pomáhal prof. Ševčík, pocházející z Jedovnic a dvorní koncipient Valouch, kteří mu
zajišťovali placené kondice a kontakty v české části vídeňské společnosti.
Nabízí se otázka, proč nestudoval Koudelka přírodní vědy, ke kterým spíše tíhnul a proč se stal zvěrolékařem.
Dnes už je těžké z několika málo pramenů, jejichž autoři nám v nich tlumočí svůj názor přesně zjistit příčiny a
důsledky. Ale zdá se, že osoba Koudelky měla v cílevědomých plánech Dr. Kříže své pevné místo. Jednak byl o
generaci mladší, tedy pružnější a hbitější a mohl se dostat i tam, kam už stárnoucí Kříž nemohl, jednak jeho zvěrolékařské vzdělání mohlo pomoci Křížovi lépe proniknout do osteologie a paleontologie. O realizaci tohoto záměru by mohla svědčit některá díla Koudelkova. Například přednáška „O významu kostí v archeologickém bádání“, kterou Koudelka přednesl na ustavující Valné hromadě Českého Muzejního spolku v Brně dne 4. března
1888 a jiné.
Ale zaměřme se na Koudelkovu činnost v jeskyních Moravského krasu. První písemné zmínky o ní máme
z článků, které vyšly v tehdejších „Moravských novinách“ dne 15 a 16. října 1880. Dle nich navštívil Koudelka
Jeskyni Pekárnu při výletě ve středu 24. března 1880. V jeskyni visely ledové krápníky. Koudelka zde nalezl
koňské zuby a tak ho napadlo, zda v náplavě na dně jeskyně neleží prehistorické pozůstatky zvířat či lidí. Proto
se sem vrací v sobotu dne 17. dubna 1880. Nachází zde množství zvířecích zubů, několik roztříštěných kostí a
část koňské nohy. Nález mu nedává klidu. Navštěvuje jeskyni znovu v sobotu 26. června a při západní stěně
jeskyně nachází střep hrubé nádoby z vypalované hlíny, zdobený ornamenty.
Přichází sem opět ve čtvrtek dne 8. července r. 1880 se svými přáteli – Pankrácem Krkoškou (pozdějším
redaktorem „Rovnosti“ a p. Blumem. Asi 15 m od vchodu začali kopat sondu na ploše asi 1 m2. V hloubce 10
cm narazili na tmavou vrstvu popela a zuhelnatělých třísek, ve kterém se nacházelo množství střepů z hliněných
nádob. V hloubce 30 cm našli kromě střepů mnoho koňských zubů, roztříštěné kosti a první kostěný nástroj –
malý šíp. Dohodli se, že další výpravu uskuteční 16. července.
Mezitím se čeští abiturienti německého gymnasia sešli v dnes již zaniklém hostinci na Solniční ulici, kde se
chtěli domluvit na uspořádání ochotnického divadelního představení českých abiturientů. I když z divadla nakonec sešlo, nejvíce se na srazu hovořilo o nálezech jeskyni, jejíž vchod připomíná otvor chlebové pece – pekárny.
(pozn. autora – Název Pekárna byl zřejmě zaveden touto skupinou mladých nadšenců kolem Floriana Koudelky
a Jana Kniese).
A tak ti, kteří měli o vykopávky zájem se ve smluvený den vydali k Pekárně. Sešlo se jich osm, mezi nimi i
Jan Knies, který měl v té době již jako archeolog – amatér za sebou výzkumné práce na lokalitě „Staré zámky“ u
Líšně. Započatá šachta byla rozšířena a prohloubena. V hloubce cca 50 cm byl zjištěn zvláštní, sypký pěnovec.
Pod touto vrstvou byly nalezeny první kamenné nástroje, pazourkové nožíky a hroty šípů, zuby a části sobích
parohů. Dále našli kostěné nástroje, jehlice, hroty šípů, kamenná kladiva z různých materiálů a roztříštěné kosti
koní a sobů.
Patrně v euforii z nálezů si mladí nadšenci dali nad vykopávkou slib, že o nálezu pomlčí a budou jej dále
zkoumat sami. Nicméně Koudelka se, patrně v očekávání odborných rad, obrátil na ředitele německého gymnasia Friedricha Andrease Krassera. Další z nich, pravděpodobně František Fiala (pozdější kustod muzea v Sarajevu) se obrátil na profesora Alexandra Makowského. Krasser io Makowský se zde později také pustili do výkopů. Koncem července a začátkem srpna zde Koudelka s Fialou opět kopali. Našli zde střepy se zvláštními okrasami, primitivně vypracovaný železný nůž a bronzový prsten.
Další jeskyní, kterou Koudelka v té době prozkoumal byla Netopýrka, tehdy zvaná Vlčí jeskyně. Svůj průzkum završil 14. srpna 1880 úspěšným sestupem do spodního patra jeskyně, až k hladině vodního toku. Tím uvedl
na pravou míru tradované pověry a báje o bezedné propasti v této jeskyni. Popis svého průzkumu tehdy publikoval v „Moravských novinách“ 14. října 1880 v článku „Vlčí jeskyně u Ochoze“. V roce 1881 vydává útlou
publikaci o jeskyni „Kůlničce“ pod názvem „Jeskyně sempervievová“. Následovaly další populární články, které
vždy obsahovaly další sdělení o originálních pozorováních a poznatcích Koudelkových. A zde patrně na sebe
upozornil Martina Kříže a tak pravděpodobně začala jejich spolupráce, jejímž výsledkem byl systematický průzkum dalších jeskyní Mor. krasu. Byl to sestup do Nové Rasovny v r. 1882, výzkumy v Plánivském údolí v r.
1883, do propastí Rudického propadání 1884, na podzemní Punkvu (1884) – pokus o proplavání na voru a další.
Svoje poznatky publikoval v Moravských novinách, Moravské Orlici, časopisech „Ibidem“, Oesterreichische
Touristen Zeitung, Časopise vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, Mittheilungen der Section für Höhlenkunde des Oesterreichisches Touristen-Club, Mittheilungen den Anthropologischen Gesellschaft in Wien a
v řadě dalších. V roce 1889 vydává vlastním nákladem v „Knihovně učitelské“ dílo „Ze zapomenutého kraje
Moravy“, pojednávající o jižní části Mor. Krasu.

- 18 V roce 1898 vede expedici do propasti Macocha, společně s geologem Vladimírem Josefem Procházkou.
Sestup účastníků začal 3.září 1898 ráno a řídil jej shora, z glorietu sám Dr. Kříž. Výprava byla Koudelkou velmi
pečlivě připravena. Setrvali na dně Macochy devět hodin, což bylo málo na úkoly průzkumu. Nicméně topografické Koudelkovo zpracování a jeho řezy dna Macochy hodnotí K. Absolon jako velmi svědomité.
Následně po této expedici došlo mezi Koudelkou a Procházkou k neshodám, které vyvrcholily v r.1899, když
Procházka znemožnil Koudelkovu účast v další expedici do Macochy. Jejich nepřátelství se stalo nepřekonatelným. Procházka byl sice odborník, ale nebyl zřejmě dobrý organizátor, kterým byl právě Koudelka. A tak Procházkova expedice, uskutečněná 16.8.1899 neměla bez Koudelky jasný program a cíl a vědecky nic nového
nepřinesla.
V r. 1899 zkoumá s Absolonem Starou Rasovnu, v r. 1900 s Dr. Křížem propadání u Domínky, 3.5.1900
provádí s šesti dělníky průzkum propasti „U obrázku“v Pustém žlebu. Ve stejném roce provádí zběžný průzkum
dvou propastí v Pustém žlebu nedaleko Samovy stezky. V r. 1902 tyto propasti zmapoval Karel Absolon a nazval je Koudelkovými propastmi. V r. 1901 zkoumá Koudelka s V. Sedlákem a dalšími Ostrovskou propast.
V r. 1900 vydává s Martinem Křížem „Průvodce do Moravských jeskyň“ -1 díl, který popisuje severní část
Moravského krasu a v r. 1902 vychází 2. díl této publikace, který zahrnuje střední a jižní část Moravského krasu.
Koncem září r. 1900 se V.J.Procházka prokopal v Ochozské jeskyni přes Wankelův sifon do nových prostorů
Nové Ochozské chodby a objevil cca 320 m dlouhý Procházkův koridor. Krátce po něm do těchto prostorů vniká, patrně na popud Křížův Koudelka a mapuje je. Tato mapka je poté otištěna v jejich druhém dílu knihy „Jeskyně v Moravském krasu“ Porovnáme-li tuto mapku se skutečností, zjistíme zde chybu. Ve čtvrtém poli polygonu zapsal Koudelka azimut 15 hod., což je 225° místo správných 5 hod., tj. 75°. Rozdíl 150° je při porovnání
map patrný. I mistr se může utnout ! Koudelku, stejně jako Procházku tehdy zřejmě zastavila jezírka před dnešním Křížovým sifonem.
Poté Koudelkova aktivita v krasu slábne neboť se projevuje neblahý vliv pobytu v jeskyních a propuká u něj
onemocnění ledvin. Ochlazují se i vztahy s Dr. Křížem. Možnou příčinou je snad snaha M. Kříže provdat svoji
dceru za věkově mladšího Koudelkova syna. Jiná možná příčina je dle Vratislava Grolicha neblahý Křížův vliv
na Koudelku, který znemožňoval Koudelkovi uplatnění vlastních koncepcí i jejich prezentaci. Vydržováním
Koudelky na studiích jej činil na sobě závislým a uplácel jeho pozdější spolupráci. Když Kříž zemřel, nezúčastnil se Koudelka ani jeho pohřbu, jen poslal soustrastný telegram. Nevíme, zda příčinou byl tehdy Koudelkův
zdravotní stav či osobní nechuť k osobě M. Kříže.
Koudelka umírá o pět let později, 10. června 1921 ve Vyškově. Jeho pozůstatky prý posléze byly převezeny
do Brna, na Ústřední hřbitov. Dle V. Grolicha je místo jeho posledního odpočinku bez identifikace.

Použitá literatura :
Karel Absolón – Moravský kras, 1. a 2. díl, Academia 1970
Florian Koudelka – V Díravici u Ochoze – Moravské noviny, roč. 1/1880, 15. a 16. října 1880
Vlčí jeskyně u Ochoze – Moravská Orlice, roč.18/1880, 14. října 1880
Jeskyně Sempervievová – publikace vydaná v Brně vlastním nákladem v r. 1881

- 19 Prof. Richard T R A M P L E R
*13. listopadu 1845 v Bílovci, + 16. srpna 1907 ve Schlögen (Horní
Rakousko).
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Tuto vzpomínku zpracoval Josef Skutil a byla otištěna v časopise „Československý kras“
(ročník zatím nezjištěn).

(Zatím SE – 3 vyhledává a zpracovává materiály o tomto krasovém
badateli. Vítáme všechna upozornění na možné prameny informací,
případně tyto prameny zpracujte a publikujte sami. Jde o to, seznámit
současné speleology s historií a s našimi předchůdci !).

- 22 -

Vladimír Josef P R O C H Á Z K A
• * 25. září 1862 v Tišnově, + 30. října 1913 v Brně.
• Byl ve své době předsedou „Jeskynní sekce Klubu
přírodovědeckého v Brně“ která je právem považována za
předchůdkyni pozdějšího „Speleologického klubu v Brně“.

- 23-
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Tuto vzpomínku zpracoval Antonín Boček, kdysi také ředitel „Jeskynní sekce
Přírodovědeckého klubu v Brně“, později předseda „Českého speleologického klubu pro zemi

- 25 Moravskoslezskou v Brně“. Vyšla v časopise „Československý kras“ roč. I /1948, ,str. 115 –
116. (Viz pasáž o Antonínovi Bočkovi v části „Epocha druhá“).

Skupina SE -3 vyhledává a případně zpracovává další materiály o
tomto téměř zapomenutém odborníkovi – speleologovi pro tuto edici.
Vítáme všechna upozornění na historické, literární i jiné prameny.
Případně je zpracujte sami a publikujte !!!
.
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Jan K N I E S
• *26. listopadu 1860 v Tasově u Vel. Meziříčí, + 5. března 1937
v Brně – Židenicích.
• Narodil se v učitelské rodině. Byl učitelem a současně
historikem, archeologem a krasovým badatelem.

- 27 -

Kniesovo „Muzeum Moravského krasu“ ve Sloupu bylo postaveno
Jeho vlastním nákladem v r. 1905. Později J. Knies sbírky prodal
Moravskému zemskému muzeu v Brně.
Fotografie a následující text byly převzaty z brožury, kterou sepsal a vydal v prosinci 1994
v Blansku jeden z jeho blízkých příbuzných, pan Antonín Knies. V této práci je zevrubně
popsán život Jana Kniese a kromě jiných materiálů (např. odvolání na písemné práce autorů,
kteří se životem J. Kniese zabývali) je zde také prezentována Kniesova bibliografie.
Zájemcům přečtení této práce doporučujeme.
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(Z brožurky p. Antonína Kniese).

Epocha druhá :

20. století
Od roku 1901 do roku 1945.
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Prof. Karel A B S O L O N
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(SE – 3 vyhledává a zpracovává další materiály o profesoru K.
Absolonovi

Z Absolonovy pozůstalosti víme, že už jako kvartán se spouštěl na
šňůře na prádlo do útrob jeskyně Netopýrky v jižní části Mor. krasu.
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Tento popis životních osudů prof. Karla Absolona byl převzat z knihy „Karel Absolon –
Moravský kras, 1. díl, str. 11 – 14, vydala „Academia, nakladatelství ČSAV v Praze, v r.
1970. (Autorem tohoto životopisu je akademik Radim Kettner).

Antonín B O Č E K
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Tento materiál byl převzat z časopisu „Československý kras“, ročník
III./1950.

(SE – 3 vyhledává a zpracovává další materiály o A. Bočkovi.
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SILNÁ ČTYŘKA :
Silná čtyřka vznikla v průběhu času. Někdy v r. 1916 začali do
krasu chodit tři mladí kluci. Dr. Absolon je nejprve pronásledoval, protože si myslel, že jejich zájem je jen povrchní. Když
však zjistil, že hoši jsou houževnatí a jejich zájem není jen
povrchní, přišel na to,k že by jejich síly mohl při průzkumu krasu
využít. A tak vznikla silná čtyřka, kterou tvořili :

Prof. Dr. Karel Absolon
Vl. Brandstätter
Karel Divíšek
Vladimír Ondroušek.
Karel Absolon ve svém prvním dílu dvoudílné práce nazvané
„Moravský kras“, která vyšla v nakladatelství ČSAV „Akademia“
v r. 1970 napsal :
„Dnes více než po půl století, kdy bylo vneseno tolik světla do
temnot krasového podzemí, kdy bylo rozluštěno tajemství Macochy,
s pohnutou myslí zalétám ve vzpomínkách na naše počátky ve Sloupu,
kdy zrovna na rozhraní věků bylo sloupské bludiště naší školou.
Tehdy jsem učil sebe i druhy seznávat praktiky disciplíny, na níž je
závislé studium podzemních krasových jevů, disciplíny, jež pak byla
rozšířena na celou krasovou oblast.“
(Silnou čtyřku ještě občas doplňovali další krasoví nadšenci – např.
J. Suchánek a O. Henych).
(Životní příběh K. Absolona byl zpracován již v předcházejícím
textu, proto jej dále neuvádíme).
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Karel D I V Í Š E K
Tento článek otiskl měsíčník „Moravský kurýr“, vydavatel Geobios – 17. ZO ČSOP v Brně,
Tisk Typografia Brno, dáno do tisku 20 června 1990. Autorem textu byl Karel Fuksa.

Narodil se v roce 1902 v Brně a zemřel 24.10. 1956 také v Brně.
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Na horním snímku Tunál – Divíšek v kokpitu svého letadla,
Na spodním snímku jej oblékají do potápěčského skafandru.
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Dne 16. července roku 1992 vyšel v brněnském deníku „Rovnost“ článek Vladimíra Poláka,
který byl vzpomínkou na 90. výročí narození Karla Divíška – Tunála.
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Plánivy v létech 1916 až 1917. Zleva doprava : Divíšek,
Brandstätter a Schaefer. Vl. Ondroušek to fotografuje..
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Plánivy v létech 1916 – 1917. Ty dva nahoře nedokážeme
jednoznačně určit. Ale ten, kterého vytahují z díry je bezpečně
Vladimír Ondroušek.
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Ing Vladimír O N D R O U Š E K

Ing Vladimír Ondroušek, (ten vzadu) s Karlem Divíškem na
průzkumné plavbě po podzemní Punkvě.
Ve Sborníku muzea Blansko 2005 otiskl Ladislav Slezák vzpomínku na Ing V. Ondrouška
a na jeho činnost na konci války.
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Epocha třetí :

20. století
Éra založení a činnosti „Speleologického klubu v Brně“
Především jeho zakladatelé

Interwiev – rozhovor s posledními pamětníky založení „Speleologického klubu Brno“.

- 53 Pan : RNDr Miroslav F A B Í K

Adresa : Brno – Komín, Řezáčova 759 / 34
Telefonní číslo : 541 222 468

Pokud vím, je pan Fabík, kromě p. prof.
RNDr Rudolfa Musila, DrSc. snad jedním
z posledních žijících pamětníků založení
Speleologického klubu v Brně.

(Původní verse)
Otázky, které jsem panu Fabíkovi položil :
1.) V prvním ročníku časopisu „Československý kras“, který začal vycházet v roce 1948
se na stranách 51 a 52 v článku nazvaném : „Z Českého speleologického klubu pro
zemi Moravskoslezskou v Brně“ kuse popisuje motivace a příčiny založení „Českého
speleologického klubu“. Z textu vyplývá, že řada nadšenců, které spojoval zájem o
získání nových poznatků z krasu a realizace výzkumů se již za Druhé světové války,
od roku 1942 domlouvala na tom, že je zapotřebí vytvořit organizaci, která by
zájemce o speleologii spojovala, výzkum krasu cílevědomě řídila a získané poznatky
prezentovala veřejnosti. To znamenalo, že by v jejím vedení byli odborníci, kteří by
tuto tolik potřebnou činnost mohli zastat. Co nám můžete o tomto, dá se říct
přípravném období říci ?
2.) Tato organizace vznikala v Brně. Původní představa zakladatelů zřejmě vycházela
z představy, že půjde o spolek, zabývající se výzkumy jen v Moravském krasu, území
mezi Helišovou skálou a kopcem Hády, nebo už se tehdy uvažovalo o organizaci,
sdružující jeskyňáře Moravy (tj. zahrnutí území Javoříčsko – Mladečského krasu,

- 54 Zbrašovských jeskyní, jeskyní v oblasti Jeseníků a dalších jeskynních lokalit
v tehdejší zemi Moravskoslezské ?
3.) Kdo byli prvotní nadšenci – jeskyňáři, kteří stáli u zrodu této nové organizace,
Českého Speleologického klubu v Brně ? Můžeme jim říkat navrhovatelé ? Byl to
zřejmě pan Ředitelský rada Antonín Boček, Přemysl Ryšavý, Rudolf Burkhardt a kdo
dál ?
4.) Z výše uváděného textu vyplývá, že navrhovatelé již 15. srpna 1945 předložili návrh
textu stanov Speleologického klubu v Brně, ke schválení. Komu byl tento návrh
předložen ? Jak vypadal tento návrh stanov ?
5.) 6 října 1945 byly stanovy Speleologického klubu schváleny. Kým ?
6.) Od 6. října 1945 se dává prvních cca 25 členů do intenzivní práce na vybudování
organizace Speleoklub Brno. Kteří to byli ?
7.) Z výše uvedeného textu je zřejmé, jak se organizace Speleoklub Brno rozrůstala. Na
konci roku 1945 tvořilo členskou základnu 39 členů, na konci roku 1946 byl počet
členů 115 a na konci roku 1947 již počet členů dosáhl čísla 231. Vzpomínáte na toto
období ? Prý o činnosti Speleoklub Brno byly každoročně vydávány písemné zprávy.
Je možno tyto zprávy někde najít a získat k prostudování ?
Dne 23. října 2007 mne pan RNDr Miroslav Fabík, krátce po deváté hodině ráno
navštívil. Řekl mi toto :
„Do krasu jsem začal chodit od července roku 1943, (to mi bylo 15 let !), dá se říci, že od
této doby jsem prováděl tuto činnost soustavně a do krasu jsem jezdil pravidelně se svými
kamarády, jako byl Přemysl Ryšavý, J. Pernes, Novák, Fadrna a později Rudolf Musil. Také
s námi jezdíval starší pán, který se jmenoval Okleštěk. Některých akcí se účastnil i učitel
Tvarůžek. Našimi kamarády byli také horolezci, z nichž si pamatuji Fleka, Vlka a Plška. Naše
pozornost byla zaměřena především na severní část krasu. Tato naše činnost byla spíše
živelná, než cílevědomá. Kromě nás se v krasu pohybovali Kyněrovci, kteří pracovali pro Dr.
Absolona. Dále tam pracovala skupina Ondrouškova. Chyběl nám systém. Doma jsme hltali
knížky – spisy Dr. Wankla, Martina Kříže, Floriana Koudelky, Karla Absolona a dalších.
Z nich jsme čerpali náměty pro svoje výpady do krasu. Tak si třeba někdo z nás něco přečetl o
nějaké lokalitě, a to, co považoval za zajímavé, nám potom vyprávěl, a my jsme se rozhodli,
že tu lokalitu navštívíme. Hnala nás touha poznat nepoznané a také trochu touha prožít nějaké
dobrodružství. Ne vždycky se taková návštěva jeskynní lokality povedla. Třeba jsme přijeli na
místo a zjistili jsme, že pro bezpečný průnik je zapotřebí mít sebou lana či jinou výstroj. Tak
jsme museli průnik do jeskyně odložit.
A tehdy si cílevědomější z nás uvědomovali, že by bylo zapotřebí vytvořit organizaci,
která by nás spojovala a naši činnost nejen zastřešovala, ale také cílevědomě třídila naše
poznatky a zkušenosti z terénu, soustřeďovala je a po jejich vyhodnocení cílevědomě řídila
naši činnost. Tak nás zastihl konec války.
Já to už dnes nevím přesně, ale byl to nejspíš pan Ředitelský rada Antonín Boček, který
spolu s Přemyslem Ryšavým sestavil „Stanovy Speleologického klubu v Brně“ a předložil je

- 55 tehdejšímu legislativnímu orgánu spolu se žádostí o povolení zřízení a činnosti Speleologického klubu v Brně. Pokud existuje ještě někde archiv Speleologického klubu a podaří se
vám nahlédnout do archivovaných písemností, zjistíte jak obsah a náplň stanov Speleologického klubu, tak i to, kým byly stanovy a činnost klubu povoleny.
Já sám jsem z pracovních důvodů z Brna musel odejít a od druhé poloviny roku 1946 do r.
1953 jsem dlel mimo Brno. Po mém návratu jsem se opět se svými přáteli setkal. Ale už zde
byla spousta nových, mladých členů, které jsem neznal. Zatím co 6. října 1945, kdy byly
stanovy schváleny a organizace potvrzena, bylo téhož dne registrováno 25 členů, kteří se
ihned dali do práce, na konci r. 1945 bylo ve Speleologickém klubu již 39 členů. Na konci r.
1946 činil počet členů 115 a na konci roku 1947 již počet členů dosáhl čísla 231. A členská
základna stále narůstala a rozšiřovala se.
Za mých mladých dob bývala klubovna Speleologického klubu v Brně na Mášově ulici, za
tím průchodem z Moravského (dnes) náměstí, na pravé straně na konci bloku domů
v suterénní místnosti. V této klubovně byl tehdy uložen celý archiv Speleologického klubu.
Byla to spousta balíků. Když jsem si to prohlížel, nabádal mě tehdy Přemysl Ryšavý slovy :
„Pokud něco máš, dej to do archivu !“
Prvním předsedou Speleologického klubu v Brně se stal Ředitelský rada p. Antonín Boček.
Bydlel v blízkosti Měnínské brány a předáci jednotlivých speleoskupin mu vždy v neděli
večer nosili exkurzní zprávy, tj. zprávy o tom, co za uplynulou neděli probádali, zjistili a
vyzkoumali. Pan rada Boček je zpracovával a pečlivě archivoval, neboť díky nim měl přehled
o tom, co se v krasu a ve Speleoklubu děje.
Boček se vyžíval zejména v akcích, kdy mohl pro Speleologický klub získat nějaké dotace,
(přidělení finančních prostředků), slevy na vlak, případně prosazování zájmů Speleologického
klubu na samosprávných orgánech. Vzpomínám si, jak jednou vyprávěl o majiteli Jedovnické
sodovkárny. Tento pán nabízel tučný sponzorský dar za předpokladu, že bude v odborné
literatuře uváděn název „Jedovnické propadání“. Rada Boček mu vysvětloval, že propadání,
které je v katastru obce Rudice se nemůže jmenovat „Jedovnické“. Nakonec se dohodli, že se
bude psát „Rudické propadání u Jedovnic“ a sponzorský dar byl !
A jaký význam měl Speleologický klub Brno pro samotný kras ? Podle mého k zásadním
poznatkům a objevům v začátcích jeho činnosti nedošlo. Nicméně, snaha vnést do amatérské
činnosti osob – nahodile se setkávavších nadšenců systém, tato snaha přinesla ovoce až po
létech. Nejdřív se soustřeďovaly poznatky, kreslily se mapy. Řekl bych, že tato činnost byla
doménou Přemysla Ryšavého, později také Rudolfa Burkhardta. Ale Burkhardt přišel, podle
mého, až ve druhé vlně zájemců o speleologii. Alespoň já jsem se s ním dříve nesetkal. Naše
generace musela vychovat novou generaci, aby se hranice poznání hnula vpřed.
Rudolf Musil pracoval v krasu spíše jako renomovaný archeolog a jeho zájmem byly v oné
době osteologické pozůstatky fauny.
Domnívám se, že Přemysl Ryšavý byl po nějakou dobu i předsedou Speleologického klubu
Brno, ale řekl bych, že až po panu Bočkovi, tj. někdy v létech 1954 až 1956, možná až do r.
1958. Pokud to chcete přesně, tak si to musíte zjistit. Od roku 1948 začal Speleoklub Brno
vydávat časopis „Československý kras“. V čele redakce stál Antonín Boček, členy redakční
rady byli tehdejší brněnští vědečtí pracovníci zvučných jmen, jako například universitní
profesor František Vitásek, ředitel Zeměpisného ústavu MU v Brně, Ing. Dr. Josef Pelíšek,
profesor a ředitel geologicko – pedologického ústavu VŠZ v Brně, Dr. Josef Kratochvíl, prof.
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Dra Eduarda Beneše v Brně, Ing. Dr. Alois Zlatník, prof. VŠZ a předseda „Svazu pro výzkum
a ochranu přírodních památek i krajiny“ se sídlem v Brně a celá řada dalších vědeckých
pracovníků, z Brna, Prahy a Slovenska.
Pokud jde o Přemysla Ryšavého, po jeho smrti mi jeho rodina zpřístupnila jeho
speleologickou pozůstalost, která sestávala převážně z map, kreslených někdy od roku 1944
až do roku 1984. Nic jsem si z toho nevzal, a pokud mám informace, rodina P.R. později
věnovala celou tuto Ryšavého speleologickou pozůstalost archivu České speleologické
společnosti.
Později, někdy na sklonku padesátých let dvacátého století přecházeli členové
Speleologického klubu Brno pod Závodní výbory ROH velkých podniků, které byly schopny
tyto tak zvané Speleokroužky finančně podporovat a vybavovat je výstrojí. Zda na to byl
vyvíjen politický tlak, či zda Speleologický klub Brno takto zanikl živelně, to už nevím, to si
musíte zjistit jinde. Skutečností je, že vydávání časopisu „Československý kras“ bylo
přeneseno do Prahy a posléze vycházelo jako ročenka.
Více vám k položeným otázkám říci nemohu. Pokud si na něco dodatečně doma
vzpomenu, tak se s vámi budu kontaktovat.

RNDr Miroslav F A B Í K
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( Tuto část textu zpracoval pan profesor Musil na základě mého požadavku sám. Jsou to
jednak jeho vzpomínky na mladá léta, prožitá v krasu a také něco z jeho archivu).

Narodil jsem se v roce 1926 v Líšni na ulici Martina Kříže, to znamená na jižním okraji
Moravského krasu a bydlel jsem tam až do roku 1954. Podobně jako celá řada líšeňských
chlapců ( a i Martin Kříž pokud je mně známo) jsem začínal prolézat (doopravdy prolézat, bez
nějakých dalších zájmů) nejbližší jeskyně především v údolí Říčky a to již od svých 12 let
(foto Netopýrka). V jeskyních jsme si svítili svíčkami, které jsme měli umístěné v hrnku
ouškem dolů. Vycházeli jsme především z Křížovy knihy o Moravském krasu. Teprve
později (před II. válkou a během ní) jsme přešli na jiné části Krasu (střední část, především
Býčí skála, kam jsme se dostávali přes okno s mříží vedoucí do Předsíně). Pěšky jsme chodili
z Líšně tam i zpět a přespávali jsme nad Býčí skálou.Pamatuji si, že jednou byla v Předsíni
voda, což teoreticky by nemělo být možné. Dalším zájmovým územím bylo pak Holštejnsko,
i tam jsme chodili obě cesty pěšky. V podstatě se jednalo o turistické poznávání jeskyní.
Odborný speleologický zájem začal až po skončení světové války – nejprve čistě
speleologický, pak týkající se jeskynních sedimentů a odtud pak nálezů v jejich sedimentech.

- 58 Některé údaje, které jsem našel:
1945 Speleologický klub, člen od založení, vedoucí pracovní skupiny Ochozská jeskyně,
spolupráce s odb. učitelem Šebelou ( do roku 1949, kdy jsem odešel z Líšně do Petřvaldu ve
Sl.
1960-1965 předseda Speleologického klubu.
1963-1994 zakládající člen výboru Krasové komise ČSAV, prvním předsedou byl prof.
Vitásek. Jejím úkolem byla koordinace práce v Moravském krasu.
1979-1990 místopředseda Krajského výboru České speleologické společnosti
1978 -1980 člen Poradního sboru Chráněné krajinné oblasti Mor. Kras při Krajském středisku
státní a památkové péče a ochrany přírody v Brně.
1986-1988 Poradní sbor Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, člen.
1995 Člen pracovní skupiny Českého svazu ochránců přírody pro Moravský kras.
19.2.1985 Čestné členství České speleologické společnosti za celoživotní práci a za zásluhy
ve speleologii.
1996 Pamětní medaile Jaroslava Petrboka od České speleologické společnosti za
dlouhodobou činnost ve speleologii.
Univerzita
1949 Krasové jevy se zvláštním zřetelem k Moravskému krasu (státní práce)
1950
Systematické výzkumy terénní a kamerální
1949-1950 jeskyně č. 16 U dvou stromů (Koňský spád)
1945-1948 Medvědí jeskyně na Stránské skále
1960-1975 Stránská skála (svah a jeskyně)
1960-1961 Vratíkov, jeskyně č, 4
1956-1957 Pod hradem
1967-1968, 1986-1987 Kůlna
1957 Žitného
1956-1958 Barová
1965 Holštejn
1967-1968 Pekárna
1973 Lažánky u Tišnova
2001- dodnes Jeskyně Za hájovnou (Javoříčský kras)
1996-1997 Četova pec (Slovensko)
2001- dodnes Mokrá-lom
Německo
1983-1984 Oelknitz
1969-1970 Bärenkeller
1969-1970 Urdhöhle
1972-1973 Kniegrotte
1978-1979 Teufelsbrücke
1994-1995 Gamsenberg
V terénu jsem studoval krasové oblasti Slovenska, Maďarska, Německa, Polska, Slovinska.
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1950: Poznání manželky.
S manželkou jsem se poznal velmi zajímavým způsobem Večer jsem ležel na gauči a četl
jsem velmi zajímavou knihu. Přišel jeden můj kamarád, abych s ním šel do Besedního domu,
že tam je zajímavý pořad. Nechtělo se mě, kniha byla zajímavá, ale on tak dlouho mluvil, až
jsem neochotně vstal a šel s ním. Seděli jsme vzadu na galerii, on tam měl nějakého známého
a ten byl s nějakou holkou. Bavil jsem se s ní a ona začala mluvit o Moravském krasu. To
mně samozřejmě zaujalo. Nemohla ovšem vědět, že v Krasu pracuji.Vzhledem k tomu, že
jsem tuto problematiku znal, mlčel jsem, jen jsem poslouchal a byl jsem zvědavý, co vše
řekne. Dá se říci, že v řeči byla jedna chyba na druhé. Teprve pak jsem řekl, že bych o tom
něco věděl, že v Krasu pracuji a že je vše trochu jinak. Tak jsme se vlastně přes krasovou
problematiku seznámili.
Vzhledem k tomu, že jsem ve volný čas pobýval stále v Moravském krasu, moje
nastávající manželka se musela tomuto programu přizpůsobit. Nejen, že nikdy v jeskyních
nepracovala, ale nebyla zvyklá trávit delší pobyt v přírodě, v noci tam přenocovat apod.
V podstatě vše velmi brzy zvládla, potíže jí činili pouze úzké chodby, trpěla klaustrofobií.
Přesto se mnou absolvovala paleontologický výzkum celé řady jeskyní.
Z Barové jsme odcházeli po vykonané práci vždy na půlnoční vlak a vím, že po cestě na
něj byla tak unavená, že skoro spala. Jednou jsem se náhle zastavil, chtěl jsem si něco upravit
a Liba jak šla za mnou to nezaregistrovala a vrazila hlavou do batohu plného kostí. Odnesl to
samozřejmě její nos. Rovněž si vzpomínám na jej první noční přespání. Bylo to v jedné
jeskyňce na Říčkách. Když jsme šli spát, nechali jsme ji v jeskyni samotnou a šli jsme (bylo
nás víc) jinam. Cestou jsem ztratil někde deku, (spací pytle ještě neexistovaly) a poněvadž
bylo tma, rozhodl jsem se spát bez ní – bylo léto. Ráno jsem pak zjistil, že jsme museli jít
přímo nad okrajem kolmého vápencového hřbetu, deka, ležela přímo pod ním. Zřejmě stačil
jeden krok bokem a zřítili jsme se pod několik metrů vysokou skálou. Manželka chodila se
mnou pravidelně i na výzkum jeskyně U dvou stromů v Koňském spádu a do Medvědí
jeskyně na Stránské skále.Nálezy z obou lokalit se pak staly hlavním obsahem mé disertační
práce. Aniž by byla někdy speleologicky organizována, pomáhala mně systematicky
v jeskyňářské práci.
1945 Stránská skála po válce.
Jakmile skončila válka, vypravil jsem se na Stránskou skálu. Od líšeňských dělníků jsem
věděl jsem, že tam byly budovány tunely a byl jsem zvědav na jejich průběh a eventuelně na
to, jestli nepřišli na nějaké pukliny nebo dokonce větší prostory. Nějak jsem neuvažoval o
tom, že by tam mohly být nastraženy miny nebo něco podobného, bohudík tam však nebyly.
Na některých puklinách se vyskytovalo velké množství medově zbarvených kalcitů –
medovců. Dnes již neexistují. V jednom místě jsem objevil nízký vchod do poměrně širokých
prostor. Při dalších výpravách jsem zjistil, že se jedná o poměrně rozsáhlou jeskyni.
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ležely kosti medvědů druhu Ursus deningeri, později jsem zjistil, že cromerského stáří, a to
tak jak se tam tehdy dostaly. Jeskyně měla a má od interglaciálu cromeru zasypaný vchod,
takže vše zůstalo zachováno jako před 700.000 lety. Nasbíraný materiál se mě pak stal jednou
částí mé disertační práce.
1945- 1949 pracovní skupina Ochozská
ve spolupráci s odb.učitelem Šebelou. Bylo nás kolem 10 a pracovat do jeskyně jsme chodili
skoro každou sobotu. Pracovali jsme v noci, ráno jsme vylezli, trochu jsme se prospali a šli
jsme domů. V Ochozské jeskyni, a to v Hadici jsme si všimli, že dojde-li potok při vysokém
vodním stavu až do ní, začíná se na jednom místě nejprve pozvolna ztrácet a teprve pak teče
dále k východu (Líšeňský závrt). Klenba se nám zdála ukazovat, že by tam mohlo být
pokračování.Místo bylo zajímavé i tím, že chodba Hadice směrem dovnitř byla bez štěrků a
dno bylo tvořeno pouze vápencem, zatím co na tomto místě vše vypadalo na to, že se jedná o
štěrk. Další práce to potvrdily.Dostali jsme se do hloubky ca 5 m. Vlevo směrem do jeskyně
byla kolmá vápencová stěna, z čehož jsme usoudili, že Hadice má zřejmě tři vertikálně
uložená patra, nejspodnější pak je vyplněno štěrkopískem. Bohužel první velká voda nám
naše dílo nejen zaplavila,ale zanesla i štěrkem. Na jedné straně to bylo zajímavé tím, že to
ukazovalo, že dnešní štěrkové koryto není stabilní, že stále dochází k posunu štěrků, na druhé
straně nám to ztížilo práci. Když se nám to stalo po druhé, tak jsme toto místo opustili. Dnes
je vykopaná díra zanesená opět, takže nikdo by nepoznal, že zde byla vykopána tak hluboká
sonda.
Klukovské hlouposti.
Při studiu Labyrintu jsme si uvědomili, že musíme lépe poznat i poslední propast při
východu, která má hloubku kolem 20 m. Nejprve se jedná o šikmou stěnu, která teprve
v závěru přechází do stěny kolmé. Na hranici mezi kolmou a šikmou stěnou byl větší
stalagmit jako stvořený k tomu, aby se člověk o něj rozkročmo opřel a slaňoval svého
kamaráda. Až do této doby by to bylo zcela normální. Normální, ale nebylo to, že jsme tam
tehdy byli pouze dva, nikdo o nás nevěděl a oba jsme se přesvědčili o tom, že bychom se do
této propasti mohli podívat.Bohužel jsme neměli nic jiného než šňůru od prádla. Neuvažovali
jsme o tom, co by se stalo, kdyby ten kdo leze po kolmé stěně uklouzl a spadl dolů. Vše dobře
dopadlo, ale nevím, co by se stalo, kdyby k pádu došlo.
Podobnou situaci jsem zažil rovněž v Labyrintu,a to v místě, kde se nachází komín
vyplněný velkou sutí. Mezi sutí se dá prolézt a byli jsme zvědavi, kam až bychom se mohli
dostat. Vše šlo dobře, až v jednom místě jsem nemohl dál, poněvadž jsem byl lenošný sundat
lano otočené kolem těla a to se nějak mezi sutí zapříčilo. Nejprve jsem se snažil dostat
z tohoto místa sám a opatrně jsem se hýbal, vždyť šlo suť. Bohužel se mě to nepodařilo a
proto to zkoušeli ostatní, někteří přede mnou, jiní za mnou a pořád to nešlo. Vypadalo to tak,
že by se muselo lano přeřezat, abych se z toho dostal, což by byla jistě škoda. Teprve po
dlouhé době se kamarádům podařilo mně uvolnit a pro mě to byla zkušenost, že člověk nemá
být nikdy lenošný udělat něco, co je nutné.
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Netopýrka
– po zhotovení půdorysného plánu jsme se zaměřili na chodbu s protékajícím potůčkem.
Zdálo se nám, že kdybychom odstřelili příčnou lavici, mohli bychom snížit vodu směrem
proti toku a dostat se dát. Do příčné lavice jsme proto začali vrtat díru pro nálož. Bohužel tuto
práci jsme nedokončili a vyvrtaná díra tam musí být dodnes.
1953-55 pracovní skupina Barová.
V těchto letech jsem měl pracovní skupinu složenou ze studentů gymnasia na Křenové.
Bylo jich kolem 10 a zaměřili jsme zde hlavně na nálezy kostí. Co je však nejzajímavější je
to, že všech deset studentů tato práce tak zaujala, že se při ukončeni školy chtěli všichni
hlásit na studium geologie. Volal mně dokonce zoufale ředitel školy, že on nemůže v rámci
svých předpisů je tam přihlásit, že s tím musím něco udělat. To bylo ovšem těžké. Nakonec se
to však vyřešilo, a studenti se přihlásili na jiné obory vysokých škol. Tak jsme přišli o celou
řadu zapálených jeskyňářů a budoucích odborníků v krasové problematice.
Speleologický klub Brno
Duší nově zakládaného Speleologického klubu byl ředitelský rada Antonín Boček v těsné
spolupráci s O. Ondrouškem.Byl zakladatelem a redaktorem Časopisu, u všech čísel dělal
celou redakční práci. Myšlenkami o obsahu mu hodně pomáhal dr. Homola. Před válkou žil
ve stínu prof. Absolona, se kterým se nestýkal a neměli se rádi, měl však velké znalosti ze
speleologické práce a po válce je spojil se svými organizačními schopnostmi. Všechny
úřednické záležitosti spojené s registrací vyjednal, totéž se týkalo i nově založeného časopisu
– byl to vlastně první jeskyňářský periodický časopis u nás.
Jednal se všemi vedoucími odborníky v Brně a snažil se je vtáhnout do této práce. Dá se
říci, že podstatná část související se založením Klubu byla jím udělána, ostatní pouze
vypomáhali. Jeho byt se stal střediskem, kde se řešily všechny vzniklé problémy. Vedoucí
založených skupin podávali písemné zprávy o pracích v Krasu a scházeli se v hotelu Astoria
jednou měsíčně. Byla to první celková organizace speleologické práce u nás, jejíž význam
není dodnes doceněn, před tím se jednalo vždy spíše o práci jednotlivých skupin. K prvnímu
nabourání tohoto organizačního schématu došlo tehdy, kdy bylo možné organizovat
speleologické skupiny u podniků, které je též finančně podporovaly. Tím se začalo uvolňovat
spojení na centrální výbor, skupiny byly finančně samostatné a mohly se podle tohoto také
chovat. Další pozdější ránou bylo převedení časopisu do Prahy. Klub se sice snažil vytvořit
nějakou novou tiskovou bázi a vyšlo několik čísel pod názvem Kras v Československu, brzy
se však ukázalo, že to není dlouhodobě proveditelné.
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Z archivu prof. Musila (pouze věci týkající se Mor. Krasu)
V roce 1958 byl členský příspěvek do Speleologického Klubu 16 Kč ( z dopisu J. Petrboka).
_____________________________________________________________________
Rudolf Burkhardt panu Homolovi (22.9.1948), hlavní myšlenky
Mor. Muzeum by mne mohlo vzít jen na hodinový plat.
V Moravském. Krasu :
Práce na zpřístupnění Jestřábky.
Střílení vzadu v Mariánské – prolongace hlavní chodby k JV.
O prázdninách otevírali ponor u Salve-Vale, po dešti se šachta sesula.

- 63 Březinští členové otevírají jižně od osady novou zatím 20 m dlouhou jeskyni, jde o nový zcela
samostatný systém a dá se čekat 200-300 m pokračování.
V Býčí skále stagnace.
Ve Sloupě Ryšavý s Vodičkou pokračují pod vedeném prof. Zapletala v geol. mapování
Sloupských jeskyní.
V klubu:
Boček uvádí Novou Drátenickou v Čsl. krase jako svůj nový objev. Tiskovou opravu odmítá
pro nedostatek místa. Podobně si přizpůsobil i článek Novákův o Vintocích. Přivlastňuje si
fotky Nouackovy asi z r. 1910 a jiné detaily.
Po dohodě se Slávkem Klímou mám přichystaný zajímavý materiál z historie Bock-Boček a
jiné nepoctivosti, pokud jsme je zjistili.
Pravda vítězí pravil pan rada a poslední členské schůzi komentuje Kettnerův článek (Sborník
zeměp spol.) proti Absolonově plagiátu (Příroda- Roubal-Věstonice). Jak by se tvářil, kdyby
vyšla najevo pravda i o jeho činnosti a metodách.Ponechávám tyto věci zatím v šuplíku,
protože nechci náš Klub připravit o předsedu a přivodit takovou krizi, jaká ještě v Klubu
nebyla.Nevylučuji, že se brzo ozvu a vím, že mně stihne stejný osud jako mé předchůdce: Ota
Ondroušek, Vodička, Divíšek aj. Z jeskynní rady, která po osvobození reprezentovala
moravské jeskyňáře se s ním již nikdo nestýká mimo jediného pána. Informoval jsem o
mnoha věcech prof. Pelíška.
Napiš mně, kdy budeš chtít pokračovat v nivelacích.
Rudolf Burkhardt panu Homolovi (25.6.1949), hlavní myšlenky :
Před dvěma měsíci jsem Ti poslal dopis, ve kterém oznamuji svůj odchod z výboru.
Klub dostal před měsícem pozvání od správy jeskyní v Mladči, aby provedl průzkum a byla
přislíbena úhrada. Boček pozval z Býčiskalské skupiny Vojtu Tvar., Leoše Okl., Červeného a
Zouhara.
Dále pozval Ryšavého, Fabíka, Fadrnu a Vodičku (který byl práce přijat tiše do Klubu
zpět) a od nás Jos. Urbánka a S. Životského atd….
Zjevení pravdy o historii výzkumu Býčí skály.
Do Býčí skály jsme dopravili i přes jezero ve třech kolech kábel a je tak natažen až
k pracovišti u přítokového sifonu. Zde je betonový podstavec a na něm stroje (třífázový
elektromotor, kompresor a tlakový kotel).
Pokračuji v nivelacích jeskynních vchodů, začínáme zajímat o morfologii a speleogenezi
středního krasu a začal jsem studovat terasy Křtinského žlebu. Niveluji sklonoměrem všechny
podezřelé plošinky. Rudické propadání má tři terasy, taktéž i Býčí skála.
________________________________________________________________________
Pan Homola panu Zd. Rothovi (18.1.1941), hlavní myšlenky
Absolon objevil v Kateřinské pásmo chodeb asi 500 m dlouhé, až do 1m pod stropem
zanesené náplavy.Obrovské množství suťových kuželů z komínů (kolem 20). Právě jsem
dostal zprávu, že jeden z těchto kuželů a sesul a obrovské balvany rozdrtily jednoho dělníka –
prvá lidská oběť při výzkumu Mor. Krasu.
Pan Šakalík panu Homolovi (1.8. 1939)
Děkuji za dopis, Přesvědčili jste se, že bádání a hledání jeskyní není jednoduchá věc.
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Prof. Kettner přijede určitě na jaře, doc. Kunský pracuje jako středoškolský profesor a může
se uvolnit pouze o hlavních prázdninách.
Sestup do propasti u fary bude těžko uskutečnitelný.Klub turistů chce zakoupit lanové
žebříky, nikdo je však nechce vyrobit.Také karbidky nejsou k dostání.
Dotaz, zda používal v chodbách v Ostrově, kde narazili na kysličník uhličitý, dýchacích
přístrojů.
Přeje brzké uzdravení
.
Pan Šamalík panu Homolovi (9.2. 1940), hlavní myšlenky
V propasti u fary byl dříve velmi špatný vzduch.
Zdravotně je mně již lépe.
Pan Homola panu Šamalíkovi (2.12.1940), hlavní myšlenky
Prof. Kettner projevuje zájem o Ostrovsko. Chce zpracovat geologické poměry severní části a
vývoj jeskyní.
Pan Šamalík panu Homolovi (8.2. 1941)
Odpověď na dopis z 19.1. Propast u fary je neprobádána.
Pan Homola panu Šamalíkovi (17.4.1941), hlavní myšlenky
Prof. Kettner byl pověřen úkolem zmapovat geologicky severní část Krasu. Za tím účelem
zdrží se v okolí Ostrova asi dva měsíce.
Pan Šamalík panu Homolovi (20.4.1941)
Pan Šamalík odpovídá na dopis a píše, že je prof. Kettnerovi plně k dispozici.
Pan Šamalík panu Homolovi (4.1. 1942)
Hledáme naproti Balcarově skále, kde stojí větrný mlýn…...
Pan Mrázek kope v Žižkově díře, nalézá hned v předu kosti starodiluviálních
medvědů.Žižkova díra je klíčem jeskyní na všechny strany až k Macoše.
V Krasu mají být velké změny – prof. Absolon – spekulace.
Pan Homola panu Šamalíkovi (26.8.1942)
Začaly práce na propasti před farou.
Absolón vložil peníze do pochybných podniků – Zazděná.
Pan Šamalík panu Homolovi (4.9.1942), hlavní myšlenky
Navštěvují mne lidé, kteří se mně jen posmívali (Absoloni st. a ml. , Ondroušek aj.)
Propast před farou je 40 m hluboká.
Skupina z Brna bude pracovat v Jedovnickém propadání.
Salm má dostat všechny jeskyně.
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všechny dopisy, z textu vyplývá, že některé jsou ztracené.
Boček, 2.2.1944
Bočkovi bylo policejně mladším panem Brouškem zabráněno v mapování nově objevených
chodeb v Šošůveckých jeskyních.
V Moravském zemském muzeu vede pan Zlamal z německého jeskynního spolku oddělení
Abteilung Karst- und Höhlenforschung. Bez jeho souhlasu nikdo nemůže v jeskyních
pracovat, mapovat a fotografovat a ani publikovat. Zarazil všechny práce v Mor. Krasu.
Absolon Ondrouškové a Boček si stěžovali na ministerstvu.
Boček po vzniku Československé republiky byl Zemským cizineckým svazem v Brně jako
předseda krasové komise a činovník v komisi pro zachování přírodních památek na Moravě
odeslán do Hranic, aby v nových jeskyních Zbrašovských objevil pokračování ke Galášovu
dómu a prokopal nový vchod ke Kapličce.Podal o tom dlouhý posudek. Na tom základě
ministerstvo uvolnilo 10.000 Kč na úpravu a elektrické osvětlení. Práce se konaly podle jeho
projektu.V jubilejní knize města Hranic je zmínka o tomto plánu.
Boček chystá do Přírody příspěvek o nových objevech v bludišti kolem Nagelovy propasti a o
změnách hydrografických poměrů tamtéž.
Homola, 10.2.1944
Homola si chce prohlédnout Vintoky a věří, že Šamalík nebude mít nic proti tomu.
Boček, 27.2.1944
Mladečské jeskyně – Boček má podíl na zpřístupnění a osvětlení. Chtěl by letos zpracovat
nové objevy u Konice a celý Mladečsko-konický kras jako celek.
Spolupracovníci Bočka pracují skrytě na některých místech v Krasu.Dolů do Vintoků se
nedostanete, naše dřevěné žebříky jsou setlelé.
Homola,2.3.1944
Stížnost na ministerstvu není vyřízena a dostala se na zcela jinou kolej.
Vzdor všem zákrokům i ze strany německých úřadů nepodařilo se zachránit Kůlnu a ještě asi
osm dalších jeskyní.Pouze se podařilo prosadit, že k pracím bude přibrán expert
z Archeologického ústavu. Snaha vyloučit širší okolí těchto objektů od návštěv civilistů.
Nové objevy Otty Ondrouška.
Prodej pozůstalosti po ing Brandstätterovi.
Boček, 24.3.1944
Němci začínají pracovat ve Výpustku, Drátenické. V Žitného, u Ostrova a ve Sloupu se zatím
nic neděje.
Loňského nízkého stavu vody jsem využil k tomu, abych se znovu po 30 letech dostal do
nejzašších míst Wanklova jezírka a prozkoumal odtokové poměry a pokusil se o proniknutí
komíny nad zadní částí jezírka směrem k sifonům v Černé propasti.
Při mapování spodních pater p. Broušek zavedl na mně 2 četníky s tím, že mu ruším držbu.O
tom se dověděl p. Zlamal a intervenoval u akc. společnosti Moravský kras, aby mi nedovolila
další mapování a průzkum.
O prodeji pozůstalosti po p. Brandstätterovi nic nevím, prý ji koupil dr. Absolon.
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Boček, 30.3.1944
Pozůstalost po p. Brandstätterovi koupil dr. Absolon, říkal ing.Ondroušek.
Článek o Hedvábné od Otty Ondrouška do časopisu Příroda.
Homola, 16.5.1944
Boček, 4.6.1944
Průzkum nového ponoru vlastně původního nejstaršího u Sloupu.
Mé spory s Absolonem jsou již urovnány.
Zavedení elektrického osvětlení do Sloupských jeskyní.
Od r. 1921 Obec Sloupská považuje Bočka za svého odborného poradce o jeskyních
1936 Boček dal opravit oba můstky nad Naglovým dómem, hrozily spadnutím.
Vloni v noci 25/26 září zavolali Broušci na Bočka četníky.
Boček, 5.6.1944
Homola, 6.6.1944
Jeskynní sekce KČT v Praze a v Brně.
Svaz jeskyňářů v Liptovském Mikuláši.
Výstup brněnských horolezců na Hřebenáč.
Homolovo geologické mapování s prof. Kettnerem v okolí Němčic.
Prolongace Lipovecké chodby na kulmské horniny.
Boček, 10.6.1944
Boček píše článek „O zajímavých novinkách ze Sloupských jeskyní“ s obrázky a mapkou.
Homola, 14.6.1944
Snaha Památkového úřadu postavit všechny krasové objekty po válce do veřejné správy.
Boček, 18.6.1944
Boček chce zhotovit pojednání o Moravském krasu a populárního průvodce Krasem dle současných
znalostí.
Homola, 22.6.1944
Boček, 18.7.1944 (post skript 23.7.)
Dne 8. července sestoupil na kontrolu spodních pater Sloupských jeskyní.
Likvidační komise akc. společnosti Moravský kras.
Zástupci německé komise z ministerstva kontrolují práci v Kůlně. Boček je informoval o nesmyslnosti
projektovaného průkopu z Nicové ku třem hřebenáčům ve svahu a o postavení mostu přes silnici.
Přihlašují se stále noví členové do jeho speleologické skupiny.
Odb.učitel Šebela dal do novin zprávu, že Boček našel chodbu, o které mluví ve svém rukopise Nagel.
Podle Bočka je to předčasné.
Homola, 25. 7. 1944
Rozhodnutí o osudu Sloupských jeskyní ještě nepadlo.
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Absolon poslal po svém právním zástupci dopis do Prahy, kde si stěžuje na zákroky v Krasu proti Čechům.
Blanenskou sekci jeskyňářů vede stavitel Jalový.
Homola, 31.7.1944
Boček, 6.8.1944
Homola, 9.8.1944
Boček, 10.8.1944
Homola, 3.9.1944
Máme již v Praze 42 členů Jeskynní sekce a budeme pořádat pravidelné kurzy se základy geologie a
morfologie.
Boček, 10.10.1944
Krádež Svícnu ve Sloupských jeskyních. Byl uloupen dědem ml. Brouška a přesazen do Brouškovy síně.
Tvrdilo se, že tam stojí na původním místě.
Broušek označil Bočka, Otty Ondrouška a jejich spolupracovníky za zloděje krápníků. Výslech přes tři
hodiny.
Ing. Vlad.Ondroušek si vylil zlost na svého bratra, že po válce bude pánem Krasu on..
Homola, 13.10.1944
Boček, 15.10.1944
Svícen mladý Břoušek našel v tzv. Řečišti u II.vchodu.
Otto Ondroušek je vězněn.
Homola, 1.11.1944
Boček, 3.11.1944
Boček, 5.11.1944
Homola, 8.11.1944
Boček, 12.11.1944
Ing. Vlad. Ondroušek prohlásil, že po válce bude pánem v Krasu on.
Homola, 18.11.1944
Boček 24.11.1944
Homola, 27.11.1944
Homola, 27.12.1944
Boček, 8.1.1945
Objeveno bludiště ve svahové jeskyni ve středním Krasu v Josefovském údolí poblíž Švýcárny.
Homola, 12.1.1945
Boček, 17.1.1945
Volán na Gestapo, že v jeskyních připravuje půdu pro partyzány a parašutisty.
Boček, 15.2.1945

Boček, 27.2.1945
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Homola, 3.1.1946
Kolektivní členství jeskynních sekcí KČT ve Speleologickém klubu.
Na návrh stav. Jalového uvolněna částka 40.000 jako prvá část prostředků
k záchraně Kůlny a Býčí skály.O použití rozhoduje Památkový úřad. Uvedení do původní podoby by mohl
provést některý speleologický spolek.
Založení jednotné speleologické organizace.
Jednání v Turčanském Sv. Martině o založení ústřední speleologické organizace.
Homola, 15.12.1946
Poměr pražské univerzity k brněnské a z moravskému muzeu- došlo ke zlepšení.
Práce skupiny ing. Jalového z Blanska.
Homola, 23.12.1946.
Návrh O. Ondrouška založit v Čechách Speleologický klub se stejnými stanovami pro pozdější vybudování
celostátní organizace.
Návrh pověřit Fabíka organizací v Praze.
Boček, 29.12.1946
Úvaha o Fabikovi a o jeho možnostech organizace speleologů v Praze.
Tiranský Sv.. Martin- celostátní speleologická společnost. Za Čechy zvolen do přípravného výboru dr.
Kunský a dr. Böhm, za Moravu prof. Vitásek a dr. Walter, za Slovensko doc. Lukniš, dr. Izák a dr. Benický.
Prof. Vitásek nedopustí, aby byl Klub ignorován.
Stav. Jalový ustanovuje „ jeskynní radu“, Boček má být místopředsedou, Jalový předseda. Zná se s ing.
Meisselem, který se zabývá geofyzikou.. Rada zanikla vystoupnutím členů. Od Zemského národního výboru
dostal 18.000 na geofyziku, od ministerstva 40.000.
Projekt spojení Býčí skály s Rudickým propadáním.
V Krasu 14 pracovišť Klubu, zhotovuje se výroční zpráva.
Příprava díla pro Muzejní spolek „Zjev krasový na Moravě (autor Boček).
Skupina Burkhardta pronikla do dosud neznámé propasti v údolí Křtinského potoka a sestoupila až na
podzemní tok.
Boček, 12.1.1947
Památkový úřad dostal 35.600 na uvedení Kůlny do původního stavu, které se mají vyplácet národní správě
Mor. Krasu.za podmínky, že práce se budou konat za odborného dozoru a pokud se týká archeologie, za
odborného dozoru Archeologického ústavu v Brně (p.Poulík).O Výpustku a Býčí skále se nemluví.
Cyklus přednášek mnoha odborníků o Moravském krasu, realizoval Boček se Skutilem.
Boček, 3.4.1947
Počet členů Klubu je již přes 160, v tom i většina profesorů vysokých škol v Brně a vysokoškolských
studentů.
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v hlinitém náplavu se štěrkem kulmským a s velmi kulmskými balvany.
Styk devonu a kulmu podle Bočka pouze v Rasovně a v Rudickém propadání.
Homola, 10.4.1947
Rád bych šel do Muzea v Brně.
Vyhrocené osobní spory v Brně.
Boček, 19.4.1947
Místopředseda Klubu je p. Sedláček.
Čerpání Býčího sifonu.
Boček, 10.1.1948
Zemřel býv. poslanec Šamalík.
V Mor. Krasu se chystá rozpuštění národní správy a vytvoření akc. Společnosti. Byla by asi složena dle
dřívějšího klíče.
Klub získal výhradní právo bádání na Veversko- Bítýšsku, na Tišnovsku a jižní části Krasu (Ochozská
jeskyně). Tam byla řada nedopatření, povolení bylo prozatímně dáno Jiřímu Vodičkovi, posluchači Vysoké
zemědělské školy. Ten byl před časem vyloučen z Klubu.
Zpráva o „ledové jeskyni“ je zřejmě humbuk.
Prof. Pelíšek se stane pravděpodobně letos místopředsedou.
Absolon se přihlásil za člena Klubu, ZNV dalo najevo, že by nebyli rádi ho vzít do té doby než se vyjasní
jeho očištění ve smyslu retribučního zákona.I většina členstva Klubu byla proti.Linii Absolona držel u nás
hlavně O. Ondroušek, který se pokouší Klub sabotovat a chce se jej zmocnit pro Absolona.
Ondroušek byl vyloučen z Klubu na návrh hospodáře Karla Rézla a doc. Kostroně.
Ledová jeskyně, jde asi o Plánivy.
Úspěchy v Hladomorně.
Finance pro Klub: MŠO 5.000, ÚNV 5.000, Zemský výzkumný a plánovací úřad 7.000. Mimořádný
příspěvek pro postup v Býčí skále od ZNV 30.000.
Včera došlo povolení min. informací, že můžeme vydávat časopis místo pod názvem Čsl. Speleolog jako
Československý kras.
Doufáme, že ještě letos spojíme Drátenickou, Mariánskou a Výpustek v jeden celek.Do Výpustku
instalujeme na jeho uvedení do původního stavu před okupací 150 m kolejnic a vozíky a vše odstranit
abychom se dostali k propastem a do spodních pater.
Jalový na podobnou akci dostal asi 38.000 a dodělal Kůlnu hrozným způsobem takže to Státní památkový
úřad nehodlá zaplatit.
Sjezd bude začátkem října.
Chystáme speleologický kurs pro naše členy.. Má to být pendant k loňskému cyklu přednášek o Mor. Krasu.
Loni do šířky pro veřejnost, letos do hloubky pro členy.
Býčí sifon byl vypumpován benzinovým agregátem,což mohlo stát některé členy život a opět se nějakým
záhadným způsobem naplnil vodou.
Mimořádné zavedené elektrického proudu až k sifonu.
Zhotoven pracovní vor.
Průzkum dalšího sifonu na dnešním konci jeskyně.
Výroční zpráva za rok 1947 bude vydána tiskem.
Jos. Jalový se stal ředitelem Národní správy Mor. Krasu.
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Poznámky k časopisu Československý kras.
Boček, 25.1.1948
Náměty na charakter Časopisu dělány se doc. Skutilem.
Z počátku se bude tisknout 750 kusů Časopisu, ročně 4 čísla, bude otevřen všem disciplinám..
Do redakční rady se uvažuje mimo Moravu o odborníky z Čech, hlavně z Prahy a ze Slovenska.
Homola, 27.1.1948
Koncept zprávy o Winndračkově plánu Sloupských jeskyní.
Boček, 2.3.1948
Ve spolku se ustanovil akční výbor, který se správním výborem kooperuje v nejpřátelštější shodě.
Ukončen speleologický kurs, účastníků z řad členstva bylo 70. Opatřují se měřičské přístroje, náčiní apod.
pro pokračování s praktickým využitím.
Homola, 12.3.1948
Zaujetí v Praze proti Klubu pro počínání akčního výboru, rozhoduje pod osobními hledisky, osobní spory
(vylučovací výměry).. Někdo ze členů si stěžoval v Praze.
Vodičkovu bylo vydáno Prahou bádací volení.
Prorokovi bude asi Prahou vydáno po doporučení nějaké brněnské vědecké instituce povolení bádat
Hladomorně.
Praha by ráda viděla, kdyby se o Kras starala nějaká instituce určité vědecké váhy a autority.
Návrh odvolat nekompetentní rozhodnutí akčního výboru a přijat postižené zpět do Klubu.
Ondroušek bere rozhodnutí akčního výboru za konečné.
Klub se dal podle Homoli na špatnou cestu.
Prof. Absolón bude možná povolán, aby pod dozorem nějaké instituce vedl pokračování ve výzkumu Krasu.
Boček, 17,4,1948
Po prvé použit hlavičkový papír: Český speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou v Brně
Začínáme s vydáváním Čsl. Krasu, první číslo by mělo vyjít v květnu. Od Speleologického klubu na vydání
prvního čísla záloha. Do Prahy se obrátili na prof. Kettnera,, dr. Málka,dr. Kunského a dr. Rotha, aby přijali
místo v redakční radě.Na Slovensku se obrátili na prof. Kričku-Budinského.
Předplatné na celý rok (4 čísla) 100.Boček, 8.8.1948
Boček, 3.10.1948
Burkhardt poslal výboru bolestínský dopis, týká se jeho monografie o Křtinském údolí.
Minulý týden byli zatčeni tři členové Broušků ve Sloupě. Našli se u nich zbraně.
Doc. Skutil byl jmenován profesorem na bratislavské univerzitě
.
Homola, 5.10.1948
O. Ondroušek píše o rostoucí nespokojenosti členů s vedením Klubu.

- 71 Boček 8.10.1948
Vytištěno čtvrté číslo časopisu, více o ohlasech na časopis.
Dne 19.10 je členská schůze, 15.10 pak výborová.
Boček, 31.10.1948
Členské schůze jsou první a třetí úterý každého měsíce.
Přednáška prof.Ketttnera.
Prof. Pelíšek je místopředsedou Klubu.
Přednáška dr. Homoli o České krasu.
Nivelace Josefovského údolí
Práce prof, Absolona v Macoše.
Homola, 20.11.1948
Boček, 22.11.1948
Celý dopis se týká redakční činnosti
.
Homola, 4.12.1948
Celý dopis se týká spolupráce v .Časopisu.
Homola, 5.2.1949
Redakční práce
Boček, 10.2.1949
Budoucnost – myšlenka o tvorbě celostátní speleologická organizace. Jak se k tomu postaví v Čechách a na
Slovensku? Vyžádalo by to nutnou změnu stanov.
Z ministerstva dostal Klub 80.000, budou částečně.určeny i pro práce v Býčí skále.
Kulturní referent Klubu je dr. Skutil.
Prof. Pelíšek je členem redakční rady.
Prof. Kettner byl proti účasti Homolově na spoluredaktorství Časopisu.
Homola, 14.2.1949
Redakční věci.
Boček, 18.3.1949
Dne 28. března února přednáška dr. Homoly v Brně na téma.Krasové zjevy ve středních
Čechách.
Homola, 30.6.1949
Může vstoupit do redakční rady.
Boček, 3.7.1949
Homola přijat do redakční rady.
Odesílání časopisu předplatitelům měl od začátku na starosti p. Okleštěk.
Úspěšné práce v Mladči.Vodní tok a podzemní prostory jsou v místě projektovaného lomu
(zjištěno proutkem).
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Předpis Všeobecné daně pro jeden ročník asi 20.- těžká rána pro finanční zabezpečení.
Homola, 12.8.1949
Návrh na jmenování dopisujících členů Klubu: Dr, K. Kowalski z Krakova.
Návrh rozšířit počet dopisujících členů ze zahraničí
Homola, Ryšavý a Okleštěk jedou do Domice
Návrh na dohodu na výměně členství mezi Krasovou sekcí Přírodovědného klubu v Praze a
Spel. Klubem (připouštění exkurzí apod.)
Homola, 20.8.1949
Ohrazuje se proti uveřejňování recenzí jako byl článek Petrboka. Ustanovit odborné
redaktory a určit, kdo bude po odborné stránce odpovídat za správnost příspěvku (Pelíšek
Kratochvíl, Skutil atd.).
Boček, 28.8.1949
Homola,10.9.1949
10.8 je v Lipt. Mikuláši jeskyňářský sjezd.
Homola, 4.12.1949
Redakční připomínky.
Burkhardtovy práce ve Křtinském údolí.
Boček, 12.12.1949
Málo příspěvků do Časopisu..
Článek o jeskyních Josefovského údolí.
Dostal jsem malou mozkovou mrtvičku.
Homola, 16.12.1949
Recenze článků do Časopisu.
Homola, 21.12.1949
Redakční věci.
Boček, 22.12.1949
Stagnace v článcích pro Časopis.
Homola, 25.12.1949
Readakční věci.
Boček, 31.5.1949
Výzkumné právo v celém Olomouckém kraji má Klub.
Boček ohluchl.
Za člena se přihlásil prof. Kettner a prof. Sekanina.
Jeskyně Na Pomezí.
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Jeskyně Na Pomezí- odborný posudek.

Dopis Homola Jalovému, 2.11.1945
Příští týden je ustavující schůze Speleologického spolku pro zemi Moravskoslezskou.
Navrhuje centrální organizaci, která by byla pouze výborem delegátů místních spolků a tento
návrh rozpracovává.
Dopis Jalový Homolovi, 10.11.1945
Vystupuje výrazně proti Spel. Klub a považuje jej za tříštění sil.
Do Klubu nevstoupí.
Zemské muzeum má na starosti vedení Mor. Krasu po speleologické stránce. A je zásadně
proti vytvoření speleologického klubu.
Představuje se jako úřední zástupce moravských speleologů.
Krasové oddělení oznámilo, že Ant. Boček a O. Ondroušek mají zaraženou badatelskou
činnost.
Krasové oddělení potvrdilo skupiny Jalového: Jalového skupina, Šebelova skupina, Sloupská
skupina, skupina KČT Brno II, skupina KČT AO Brno.
Přednosta krasového oddělení je Vlad. Ondroušek
Zemské muzeum se zajímá o geofyzikální měření Jalového.Návrh na prozkoumání celého
Krasu.
Korespondence Ota Ondroušek – Homola (Homolovy dopisy většinou chybí)
Ondroušek, 10.12.1944
Detailní popis náletu na Brno.
Ondroušek, 31.10.1945
Neutěšené poměry v Krasu, bratr mu stále háže klacky pod nohy. Pracuje i proti prof.
Absolonovi..
Chce Homolu zavést do nově objevené jeskyně v roce 1942 na geologické rozhraní. Je to
jinde než v chodbě Mariánské objevené prof. Absolonem.
Spolu s Ant. Bočkem jsme založili Český speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou a
za týden má být ustavující schůze.
Ondroušek, 22.12.1946
Návrh, aby Homola založil klub pro zemi Českou.
Brněnský Klub má již 125 členů a asi 5 členů zakládajících, a to většinou peněžní ústavy,
takže jsme na tom finančně dobře. Zároveň zakládáme na Slovensku tamní zemský
speleoklub a když se to podaří, uskutečnili bychom jako vrcholnou organizaci pak Svaz
speleologů republiky ČSR. Absolon je pro tuto myšlenku.
Letos jsem se prostřílel do úplně neznámé jeskyně u Tišnova s propastí 20m hlubokou. Jsou
tam velké škrapy a silné vrstvy guana.
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2.3.1948
Dopis akčního výboru ze dne 1. března p. O. Ondrouškovi vyloučení ze spolku. Podepsán
Sedláček – předseda a Boček – jednatel.
Ondroušek, 5.3. 1948
Urážlivé dopisy jeskyňářům od Bočka (dostali jej O. Ondroušek, Divíšek a další), kterého
Ondroušek celou válku podporoval.. Z Klubu byl jím vyhozen Balák, který vysvobodil jeho
manželku z kriminálu a vedl přes minová pole jako partyzán do Brna.
Rozhodl jsem se, že se svou skupinou zanechám jeskyňářství do doby, kdy bude má práce
uznávána.
V nejbližších dnech jsem očekával objev nesmírného významu snad největšího od dob
objevení Punkevních jeskyní. Ponechávám to v tajnosti.
Na Holštejnsku jsem pracoval se synem prof. Absolona od roku 1941. Byli jsme vyhozeni od
Němců z Macochy.
V naší skupině je nás kolem 25 lidí. V Klubu dnes aktivně pracuje jen Burkhardt a Sobol.
Homola, 28.10.1948
Při založení Klubu byl pozván prof. Kettner, odmítl kvůli osobě Bočka.Odmítl i prof. Kunský.
Možné změny ve vedení Klubu?
Nepokládám v Býčí skále za účelné hnaní chodby v jílech sev. od přítokového sifonu. Lépe
by bylo pokusit se o snížení vodní hladiny prokopáním koryta.
Co dělá Ledová jeskyně?
Ondroušek, 4.11.1948
Vysoká škola zemědělská se pokoušela zmocnit se celého území Krasu.
Hodnocení práce Klubu.
V Ledové jeskyni jsme byli v polovině července, kanály jsou stále zaledněné
V nejbližší době začneme pracovat přímo v Macoše proti proudu c v pokračování štoly
načatou Němci.
Chceme otevřít jednu málo známou jeskyni v Koňském spádu. Je tam velký průvan.
Korespondence Vlad.Ondroušek – Homola (dopisy nejsou všechny , jak vyplývá
z obsahu korespondence)
Ondroušek, 20-5.1939
Odpověď na žádost o přijetí do výzkumné skupiny.
Právě se prohlížejí otvory za Punkevními jeskyněmi a také se tam kope
Ondroušek, 30.4.1940
Prolongovali jednu žlebovou jeskyni asi o 130 m s pěkným i krápníky a velkým dómem.Leze
se do alpinistickým způsobem.
V závrtu máme stále práci.
(PS Zaveďte pana Homolu do Zazděné).
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Děkuje za pohostinství ve vile na Macoše. V chatě je nyní malé muzeum,ukládají se tam věci
z vykopávek.
Nové objevy jsou velice hezké, přeji vám, abyste toho vyhrabali mnohem víc.
Ondroušek, 24.4.1941
U nás v Krasu se nic neděje, je to všechno samými neúspěchy otrávené.
Homola, 26.7.1941
Absolon u psal, že otevírají aktivní tok vilémovických vod.
Homola, 26.8.1941
Práce a aktivním toku vilémovických vod.
Ondroušek, 28.8.1941
Na vilémovické (ostrovské) vodě jsou chlapi již 45 m daleko, začíná tam hloubka. Budou
vodu čerpat.
V závrtu není nic nového, stále slín.
Podle zprávy v dopise je V. Ondroušek s bratrem ještě v dobrém stavu. Bratr objevil před 4
roky obrovské bludiště pod Velkou Fatrou, druhou Dämenovou.
Západně od Brna objevil dva krasové potoky a při lámání kamene propast.
Ondroušek, 19.9.1941
Stěžuje si, že Absolon s Divíškem mají článek v novinách, ale Vl. Ondrouška a Brandstättera
vynechali.
Homola, 12.11.1941
Nehoda prof. Absolona ve vilémovických vodách.
Jeskyně u Přerova?
Ondroušek, 14.11.1941
U Punkevních shořel transformátor, kompresor, motor a několik párů holinek a hlídač spal.
Jdu zítra na místo, kde vane průvan a .vytéká voda a není to v Mor.Krasu.
V Šeptouchově byly objeveny 6 km dlouhé jeskyně a pracuje se na jejich zpřístupnění. Bylo
to v Ahoji a já tomu nevěřím.
Dělat někomu 20 let vola už nebudu.
Ondroušek, 29.11.1941
Absolón je na přednáškách.
Ondroušek, 27. 2.1942
Se Suchánkem jsme objevili kus vodní jeskyně na ostrovské vodě. Minulou neděli tam byla
?vědecká expedice s Vaňurou., mým bratrem a se mnou, brouzdali jsme se 2 hod. bahnem po
kolena.
Velké změny ve vedení, pohlavár byl vyzván, aby se vzdal.
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Homola, 3.3.1942
Kras v okolí Tišnova.
Homola, 9.3.1942
Krasový pramen proti Dřínové.
Absolon už odstoupil?
Homola, 8.4.1942
Ondroušek, 28.4.1942
V Krasu velká voda, takže se v tunelu nepracovalo.
V závrtu nad Kateřinskou se objevila škvíra mezi stěnou a náplavou asi 10 m hluboká a jde
z ní průvan.
Vláda věcí vypadla Absolonovi z rukou a bádací práce převezme Okresní úřad. A má je
vést ředitel Mor. Muzea pan Hucke z Kielu. Už jsem mu byl představen i s Divíškem.
Pracuji v díře u Vev. Bítýšky, chrlí pěkně zelenou vodu.
Ondroušek, 4.7.1942
Mohli bychom jít zkoumat jeskyni, kterou objevil Koudelka před 60 lety a kterou jsem nyní
našel,ale nemám odvahu do ní lézt sám, je to plazení úzkými chodbami.
Bratr si stěžuje na Homolu, budu Vám vykládat, co Absolon zase nadělal.
Do Zazděné se můžete jít podívat.
Homola, 21.12.1943
Stížnost prof. Absolona leží v Praze.
Homola, 22.12.1943
Technickou pozůstalost po ing Brandstätterovi darovala jeho paní hned po jeho smrti jednomu
studentu smíchovské průmyslovky. Pokud se týče „děravé“ pozůstalosti dostal ji počátkem
tohoto měsíce Absolon. Rukopisného matriálu bylo dobrých pět kilo.
Ondroušek, 29.1.1945
Absolon se chlubí, že má tlustou knihu o Krasu. Myslím si,že tu knihu nevydá, poněvadž má
máslo na hlavě. Sedí na prameni tak dlouho, že bude muset odejít.
Minulý rok přišla pro Ondrouška kriminálka – ukradený svícen horolezci. Krápník asi schoval
mladý velkobadatel sám.
Absolón veřejně prohlašuje, že Kettner je jeho nepřítel a že bude bojovat, ale tentokrát už to
nevyhraje. Já jsem se od něho dočkal nejčernějšího nevděku. Divíšek to s ním táhne dále.
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Krasová komise při ČSAV – zápisy ze zasedání 1963,1964,1965,1966.
Členové zasedací komise byli: Balák, Burkhardt, Hromas, Musil, Píše, Ryšavý, Slezák, Štelcl,
Vlček, Vodička, Doupovec, Eberhard, Šmarda Jiří, Panoš a další.
Užší výbor: Burkhardt, Musil, Ryšavý,Slezák, Štelcl
Zasedání:
18.ledna 1963
Plán výzkumu na rok 1963
22.února 1963
První speleologický sjezd, plán výzkumu na rok 1963.
30.října 1963
Mezinárodní konference speleologů v roce 1964.Slovenský návrh na reorganizaci průzkumu
jeskyní. Návrh na organizaci jeskyňářů na Slovensku.
29.října 1964
Uzavření jeskyně Drátenické a Mariánské.Býčí skála.
.26.ledna 1966
Plán práce na rok 1966. Rozbor současné situace a návrh na organizaci československých
jeskyní.
2. února 1965
Řízení a organizace jeskyní v ČSSR.
1.září 1966
Výzkum v roce 1966
25. listopadu 1967
Plán výzkumu za rok 1966
6. ledna 1967
Plán výzkumu v MK na rok 1967
15.března 1967
Seznam lokalit v MK na kterých se bude pracovat.
21.března 1967
Plán výzkumu v MK na rok 1967
17.května 1967
Statut Poradního sboru Mor. krasu
22.června 1967
Statut Krasové komise, návrh koncepční studie rozvoje MK
3. listopadu 1967
Aktuální otázky Mor.krasu. Poradní sbor.
24.listopadu 1967
Aktuální otázky Mor.krasu.
23. února 1968
Seznam průzkumných prací v Mor. Krasu v roce 1968.
Ochranářské úkoly.
5.listopadu 1968
Pouze užší výbor. Problémy s řízením speleologického výzkumu.
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Aktuální otázky Moravského krasu.
21.prosince 1968
23. ledna 1969
Práce speleologických skupin v roce 1969
21. března 1969
Současný stav amatérského výzkumu
Jednotná speleologická organizace
Amatérská jeskyně
Časopis Krasový věstník
Další zápisy Krasové komise
11. dubna 1969
Němcovy jeskyně 1 a 2.
6. května 1969
Možnost vytvoření jednotné speleologické organizace.
3.července 1969
Jeskyně Ovčí
8. října 1969
Speleologický věstník.
19. prosince 1969
Návrh na vytvoření jednotné organizace jeskyní v ČSR.
19. ledna 1970
Plán činnosti speleologických skupin na rok 1970.
13. března 1970
Geografický ústav ČSAV bude vydávat časopis Speleologický věstník.
27. července 1970
Výzkum Amatérské jeskyně. Organizační struktura Krasové komise.Statut Krasové komise.
26. října 1970
Tragická událost v Amatérské jeskyni.
14. prosince 1970
Příprava záchranné akce v Mor.krasu. Bezpečnostní předpisy pro průzkumnou činnost v Mor.
krasu.
29. ledna 1971
Plán práce na rok 1971.Další průzkum Amatérské jeskyně.
Návrh na zajištění bezpečnosti při speleologických pracích.
11. března 1971
Provozně- územní generel podniku Mor. Kras. Nesouhlas s vybudováním restaurace
v Císařské. Plán práce speleologických skupin na rok 1971.
16. srpna 1971
13.října 1971
Návrh organizačního řádu Speleologického věstníku. Měl by mít 60 stran strojopisu.
Projednávána náplň prvního čísla.
15.října 1971
Dr. Musil podává písemný návrh na odstoupení z Krasové komise.Místo něho navržen dr.
Valoch. Proražení štoly z prostoru od Vodníka ke Čtyřicítce.Nově utvořena speleologická
skupina Vilémovice.

- 79 Projekt výzkumu podzemních toků Punkvy.
Hodnocení průzkumné akce v nových částech Amatérské jeskyně.
Výroční zpráva Spel. Klubu za rok 1954.
**

*
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*

*

*

*
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*
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*

*

**

Protože, jak se zdá, můj požadavek, vznesený na p. profesora Musila, aby zpracoval
poválečnou činnost speleologů v krasu padl na úrodnou půdu, pokračuje p. profesor ve
svých vzpomínkách a v odtajňování svého archivu v časopise Speleo č. 52/2008 na str. 29 až
37.
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Epocha čtvrtá :

20. století
Éra činnosti Speleologického klubu Brno.
Období, kdy do Moravského krasu začala přicházet nová
generace speleologů
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RNDr Jaroslav D V O Ř Á K
* 1932 + 1998

- 90 (Tuto vzpomínku na Jaroslava Dvořáka zpracoval Mgr Ladislav Slezák).

RNDr Jaroslav D V O Ř Á K
pocházel z učitelské rodiny. Jeho otec dlouhá léta zastával funkci ředitele Měšťanské školy
v Řečkovicích. Celá rodina bydlela na Mečířově ulici v Králově poli. Narodil se v r. 1932 a
zemřel v r. 1998 na následky zákeřné choroby.
Přírodovědeckou fakultu JEP, obor geologie absolvoval v r. 1954 jako RNDr. (O dva roky
později byly akademické tituly zrušeny tehdejším ministrem školství Kahudou a od té doby
byli jen „promovaní“). Nastoupil na brněnskou pobočku ÚÚG (Ústřední ústav geologický
v Praze) jako geolog pro základní výzkum a záhy na to se stal vedoucím úkolu X/6 –
mapování paleozoika Moravského krasu.
Jako aktivní amatérský speleolog se angažoval již v době studia v jižní části Moravského
krasu, ve které vedl skupinu Speleologického klubu. Zajímal se též o archeologii,
spolupracoval s profesorem Skutilem a Dr. Klímou. Diplomovou práci zpracovával na téma
„Hranický devon“ ( s ohledem na přípravu otvírky lomu cementárny. Tam jsem mu též
asistoval). Z té doby pochází práce o jeskyních v okolí Hranic.
Když jsem se vrátil do Brna (po dvou létech od nástupu na umístěnku geologa Spišských
železnorudných baní, závod Luciabaňa), Jarda mne okamžitě angažoval na úkole X/6. Tak
jsme společně mapovali Moravský kras. Bylo to znamenité období. Do úkolu ještě vstoupili
specialisté, Dr. Chlupáč, Dr. Havlíček, Dr. Chromý, Dr. Zukalová, Dr. Galle, Dr. Treter, Ing
Pták. Za vydatné pomoci kolektorů I. Mrázka a J. Nohála, technických čet (vrty, sondy, rýhy)
a dokumentačního střediska, tak mohla vzniknout unikátní práce z Moravského krasu, která
nemá obdoby.
Po skončení úkolu jsem v r. 1960 nastoupil do Moravského muzea v Brně jako zakládající
a zároveň vedoucí samostatného oddělení pro výzkum krasu. Jarda se na mne tak trochu
zlobil, že jsem zběhnul od mapování (on sám se přesunul do oblasti Nízkého Jeseníku) a
zároveň patrně žárlil, a záviděl mně splnění mého životního snu. Vápencová území byla pro
Jardu magnetem až do jeho smrti.
Již od studentských let se věnoval odborné publikační činnosti. Jeho kompletní bibliografie
patrně není samostatně zpracována, nicméně (odhaduji) kolem 300 položek. Jarda byl typický
terénní geolog, který se osvědčil nejen v mlze a dešti, ale i v bouřích. O společných zážitcích
by se dala napsat obsáhlá kniha (proč ne ?).
V tomto příspěvku publikovaná fotografie Jardova, (za ním Dr. Zukalová) pochází z r.
1960 a to z mojí svatby (schodiště před radnicí v Brně). Takže : Jardo ! Zdař Bůh a Mente et
maleo i na nebeské báni.
L. Slezák
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Mgr Ladislav S L E Z Á K
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Narozen : 10. června 1934 v Brně.

Mgr Ladislav Slezák se narodil 10. června 1934 v Řečkovicích, v rodině malého
živnostníka (krejčího). Vystudoval osm tříd reálného gymnasia Jiřího Dimitrova v Brně –
Králově Poli a v r. 1952 maturoval. Od kvarty se jeho zájmy přikláněly k přírodním vědám.
V roce 1950 založil skupinu amatérských speleologů, která se připojila ke skupině
Jaroslava Dvořáka. Po vystudování odborné geologie na Přírodovědecké fakultě University
Jana Evangelisty Purkyně (obor geologie rudních a nerudních surovin) obhájil svoji
diplomovou práci (Devonské vápence v okolí Mokré) a jako promovaný geolog (v té době
byly zrušeny akademické tituly) nastoupil na přidělenou umístěnku. Jeho novým působištěm
se tak staly důlní revíry Smolník a Luciabaňa, provozované Spišskými železorudnými baněmi
ve Spišské Nové Vsi
Občas se zúčastňoval speleologických výzkumů v Jasovské jeskyni nebo v Zádielské
dolině. V roce 1958 skončila umístěnková povinnost, těžba sideritů spěla ke konci. L Slezák
se vrátil do Brna, kde mu bylo neprodleně nabídnuto místo geologa – mapéra u pobočky
Ústředního ústavu geologického, vedené v té době Dr. Kaláškem. J. Dvořák, který již na
pobočce ÚÚG pracoval si tak mohl postavit silný tým pro vypsaný úkol X/6 – paleozoikum
Moravského krasu. Základní geologické mapování bylo tvrdou školou geologické praxe, která
vedla k detailnímu poznání celého území Moravského krasu.
V r. 1960 zemřel prof. Karel Absolon a vedení Moravského muzea se rozhodlo založit
první, samostatné a zcela specializované oddělení pro řešení tématiky krasu, organizace
speleologického průzkumu a podpory amatérských speleologů. Oddělení pro výzkum krasu
Moravského muzea bylo obrovskou nabídkou. L Slezák vstoupil do výběrového řízení a byl
ze čtyř zájemců vybrán. Těžce a nerad se loučil s pracovištěm ÚÚG a jeho partou.
Počátky oddělení byly dost kruté. V jediné místnosti, s vypůjčeným nábytkem, a jako
jediný, sám sobě vedoucím, (ale jen na čas). Kolem oddělení se brzy soustředila rozsáhlá
skupina speleologů. (Sloupská skupina, Plánivská skupina, Jedelská skupina, skupina NR,
Ostrovská skupina a skupina Dagmar, včetně skupiny speleopotápěčů pod vedením J.
Fadrny).
V oddělení se započala budovat knihovna a archiv. Malé prostory byly nahrazeny
novými, prostorově odpovídajícími. Počet pracovníků se rozrostl o technika (J. Přibyl) a o
korespondentku (Z. Kratinová na půl úvazku). V r. 1965 rozhodlo vedení Moravského muzea
o zřízení krasové přírodní expozice v prostorách Ochozské jeskyně.
Dostavily se i objevitelské úspěchy. (Evropa a Indie, propast „U obrázku“, Dagmar, část
horních pater Býčí skály a další. V roce 1964 zorganizovalo oddělení samostatnou expedici
(10 členů) do Slovinska, na pozvání prof. Habeho a Gamse. (Postojna, Ljubljana ). Ke
spolupráci v Moravském krasu se přihlásili i speleologové z Francie.
Moravský kras Blansko buduje svoji profesionální skupinu pro výzkum a zabezpečování
jeskyní. L. Slezák v r. 1964 dosáhl společné dohody mezi organizacemi a stal se současně i
vedoucím této skupiny.
Přichází rok 1968 plný velkých nadějí a očekávání. Moravské muzeum a Moravský kras
by tak mohli vytvořit společné krasové centrum na území Moravy. Do vypsaného konkurzu
na místo ředitele Moravského krasu vstupuje L. Slezák s vizí budoucího spojení obou
organizací. Vyhrává konkurz a opouští tak svoje „dítě“, Oddělení pro výzkum krasu
Moravského muzea v Brně.
Bohužel, chod dějin nabral zcela jiný směr. Přichází normalizace a do hry o kras vstupují
politikové. V r. 1973 byl uskutečněn „6. mezinárodní speleologický kongres“ jehož velká
část, včetně potápěčského tábora byla svěřena Moravskému krasu. Kongres úspěšně skončil a
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strany uvnitř podniku, byl k 1.3.1973 rozhodnutím stranických orgánů odvolán z funkce.
L. Slezák jeskyně neopouští, zůstává nadále jako vedoucí profesionální speleologické
skupiny, která byla odvolána z výzkumů a nasazena na zabezpečovací práce v Punkevních
jeskyních a na Balcarce. V r. 1977 byla ustavena Správa ChKO Moravský kras, do které byla
skupina delimitována. Tragickou smrtí P. Glozara v r. 1985 prakticky její činnost skončila.
Rapidní změna společenské a politické situace v r. 1989 přinesla L. Slezákovi morální
satisfakci v podobě plné rehabilitace a veřejné omluvy ze strany Krajské rehabilitační komise,
Krasové komise a nakonec od ONV v Blansku, který na svém posledním zasedání uvedl L.
Slezáka zpět do funkce ředitele Moravského krasu. V roce 1990 vzniká Správa českých a
moravských jeskyní, která zahrnuje 14 veřejnosti přístupných jeskyní v České republice.
Jejím ředitelem byl jmenován L. Slezák, ředitelství mělo sídlo v Blansku.
V roce 1995 odchází L. Slezák do zaslouženého starobního důchodu. Jeho náročná
organizační činnost mu dříve neposkytovala dostatek času na to, aby bylo možno rozvést
činnost publikační. Přesto L. Slezák uveřejnil řadu titulů v odborných publikacích. Jeho
bibliografie není dosud zpracována, čítá odhadem kolem 70ti anotací. Je objevitelem, nebo
spoluobjevitelem 11 jeskyní na území Moravského krasu, 2 jeskyní ve Slovinsku a 1 jeskyně
na Slovensku.

Na tomto snímku vidíte partu jeskyňářů Jaroslava Dvořáka tak, jak chodila do krasu někdy
v létech 1950 – 1952.
Stojící zleva do prava : Luboš Svoboda, Albert Krejčí, Jaroslav Dvořák, Jiří Kubálek.
Dřepící zleva do prava : Josef Slačík, Jan Hynšt, Pavel Plundrák, Ladislav Slezák.
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napsat. A tak jsem si dovolil vyjmout z připravované knihy Ladislava Slezáka „Jeskynní
perly Cháronovy“ jednu z úvodních kapitol, ve které svoje jeskyňářské začátky popisuje.
KAMPAK CHLAPCI, KAM JDETE ?
Psal se rok 1948 a u nás na gymplu začaly právě prázdniny. Dokončili jsme kvartu, tedy
polovinu středoškolského studia na reálce v Králově poli. Za pár dnů nastoupím jako figurant
k zeměměřičům, kteří připravují stavbu přehrady ve Víru, abych příliš „nezdivočel“, jak
mínili rodičové, a taky, abych si vydělal na „montgomerák“, (plášť) který v té době frčel a po
kterém jsem škemral.
Se sousedem Zdenálem, zvaným „Pytlík“ jsme vyrazili z Řečkovic pěšky přes Mokrou
horu, Rakovcem k Útěchovu. Odtud strmou kamenicí do Adamova a po silnici do Křtinského
údolí. Naším cílem byla jeskyně Býčí skála. Proč zrovna tahle jeskyně ? Na naše gymnázium
zavítali čas od času starší jeskyňáři ze Speleologického klubu, mezi něž se řadil i řečkovický
archeolog, pan doktor Josef Skutil. Seznamovali nás se zajímavou prací, a tím působili na
naše romantické dušičky, toužící po objevech a nálezech, které omráčí svět.
Na Býčí skále pracovala v té době skupina, která tam dojížděla z Brna téměř každou neděli
a pracovala v jeskyni na úpravách přítokových cest k přítokovému sifonu Jedovnického
potoka, k místu, které slibovalo obrovské objevy. (Překonání sifonu se podařilo až v r. 1984 a
následné objevy představovaly systém v délce kolem 9 kilometrů).
Naším záměrem bylo přidat se k těmto nadšencům a zkusit si, co taková práce obnáší. Na
konci Adamova jsme již odhodlaně vykročili do území Moravského Švýcarska. Naším
věrným průvodcem, který neomylně určoval kudy a kam byl Křtinský potok, vesele bublající
vpravo od silnice. Minuli jsme vysokou pec, „kameňák“ i Švýcárny. Na louce před
Maráčkovým mlýnem se pásly kozy a kůň. Postáli jsme před Olomučanským výtokem a
ochutnali jeho studenou vodu. Když jsme procházeli kolem předzahrádky hájenky u
křižovatky v Josefově, stalo se něco, co nikdo z nás nečekal.
Najednou, kde se vzal, tu se vzal, stál před brankou pan hajný. Slušně jsme pozdravili a
hodlali pokračovat v cestě. „Tak kampak, chlapci ?“ zarazil nás pan hajný otázkou. Svěřili
jsme se mu, že jdeme bádat na Býčí skálu na doporučení pana doktora Skutila. To jméno mu
bylo samozřejmě známé, ale my jsme měli smůlu. „Dnes na Býčí skále nikdo není !“ prohlásil
pan hajný kategoricky. „Jeskyně je zamčená, nikam byste se nedostali a samotným dvěma by
se vám mohlo něco stát.
Byli jsme zdrceni. Takhle přece nemůže skončit náš historický vstup mezi jeskynní
badatele ! Takhle přece nemůže skončit naše objevitelská cesta. „“Stando !“ houknul pan
hajný směrem k hájovně. Přišoural se klučina tak v našem věku a my pochopili, že jde o syna
hajného. „Skoč tady s klukama do Jáchymky, ať nejsou tolik zklamaní. Hlavně je upozorni,
kam se nemají pouštět. A hlavně, ať pro tebe nemusím jít k obědu. Je neděle !“
Poděkovali jsme za záchranou nabídku a vyrazili k Jáchyme, jejíž typický profil portálu
trčel za potokem. Standa nám před jeskyní chvilku předváděl svoji důležitost, pak podal
zevrubný popis jeskyně, varoval před vstupem do propástky (bez lana), a zatím, co jsme se
soukali do starých tepláků, bez rozloučení se vypařil jako duch.
Prolézali jsme jedno zákoutí za druhým a plni nadšení „objevovali“ při stropě hlavní
chodby mohutné krápníkové útvary. Nakonec došlo i na zmíněnou propástku, kam jsme vlezli
zcela bez problémů (a zpět taktéž). Sintrová deska se zbytky kostí nám při této expedici zcela
unikla. Když jsme prošmejdili celou Jáchymku, prozkoumali jsme ještě o něco výš položenou
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hnízdo“.
Zklamání z neúspěchu na Býčí skále zvolna vyprchalo a my jsme si najednou uvědomili,
že jsme vlastně svobodní a nezávislí badatelé, před kterými leží velká jeskynní tajemství
Moravského krasu.
Naši rodičové však byli jiného názoru. Pytlík dostal „zaracha“ a já podmínku, že veškeré
moje iniciativy směrem k badatelské činnosti v jeskyních budou možné jen tehdy, budou li
prováděny ve větší skupině „lidí co mají rozum“. Přeloženo do jazyka českého, přihlásil jsem
se jako nezletilý čekatel na činné členství do Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně. Moje čekatelská lhůta skončila dnem 7. července 1950, kdy jsem jako činný
člen výše uvedeného spolku obdržel členskou legitimaci s registračním číslem 537.
Stal jsem se tak aktivním členem velké jeskyňářské rodiny, která přečkala všechny
nástrahy minulých režimů druhé poloviny dvacátého století.

Ladislav Slezák také vzpomíná a píše o dobách v krasu dávno minulých. Některé z jeho
publikovaných prací zařazuji do tohoto tématického okruhu, protože si myslím, že
osvětlují některé jevy v krasové historii.
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Tato práce vyšla ve „Sborníku muzea Blansko 2003“ na str.103 – 105.
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Tato Slezákova práce vyšla ve „Sborníku muzea Blansko 2004“, str. 139 – 140.
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Tato Slezákova práce byla otištěna ve „Sborníku muzea Blansko 2006“ str. 96 – 100.
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Tato práce Mgr Ladislava Slezáka byla publikována ve „Sborníku muzea Blansko
2007“, str. 67 – 69.
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Ing Hermann B O C K
Narodil se 9.2. 1882 v Brně, zemřel 2.11.1969 ve Štýrském Hradci.

Svoje poznatky o střední části Moravského krasu publikoval v létech 1905 až 1907
v časopise „Mittheilungen des Verreines der deutschen Touristen in Brünn“ ( Sdělení
spolku německých turistů v Brně ) v seriálu článků, nazvaných „Die Höhlen der
südlichen Mährischen Schweiz“ ( Jeskyně jižního Moravského Švýcarska).
Tyto texty přeložili pánové Vratislav Grolich a Jiří Urban a byly otištěny ve „Sborníku
muzea Blansko 2005“ (první část) na str. 67 – 79, ve „Sborníku Muzea Blansko 2006“ (druhá
část) na str. 59 – 80 a ve „Sborníku muzea Blansko 2007 (třetí část) na str. 59 – 67. V těchto
pracích se také dočtete více informací o Ing Hermannovi Bockovi.
První organizovanou jeskyňářskou skupinou v Moravském krasu byla „Gruppe für
Höhlenforschung“ (Skupina pro jeskynní výzkum) při „Verrein der deutschen Touristen
in Brünn“ (Spolek německých turistů v Brně). Tento spolek používal zkratku VDT, skupina
pro jeskynní výzkum používala zkratku GfH – VDT.
Tato skupina pracovala ve své době v jižní části Moravského krasu, v Ochozské jeskyni a
v jeskyních povodí Říčky, dále pak ve střední části Moravského krasu, ve Křtinském údolí a
jeho okolí, zejména ve Výpustku a Býčí skále. O jejich činnosti dnes víme jen velmi málo.
Víme, že někteří z nich zahynuli ve víru První světové války, ti co se vrátili pokračovali ve
výzkumných pracech až do druhé světové války. Po ní byli ti, kteří zůstali odsunuti a pomalu
se na tyto naše předchůdce zapomíná. O jejich práci se zachovalo jen několik písemných
dokladů, které se snažíme vyhledávat. Dva, o kterých víme Vám zde přinášíme. Pokud vy,
starší, ještě něco pamatujete, prosíme, kontaktujte se s námi.
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Na fotografii je krasový potápěč Fraňo Travěnec, člen ZO 6 - 23, který nalezl v olomoucké
Universitní knihovně níže prezentovanou publikaci – „Jahresbericht“ – tj. Výroční zprávu o
činnosti Skupiny pro jeskynní výzkum při Spolku německých turistů v Brně v roce 1912.
Díky tomu, že nám ji poslal, vás s touto prací můžeme seznámit.

( Poznámka redakce : Vzhledem k tomu, že faksimile německého textu zabírá celý rozsah
stránky, nenesou jednotlivé listy s tímto textem naše číslování stran).
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(Spolek německých turistů v Brně – Skupina pro jeskynní výzkum).
Roční zpráva
o činnosti Spolku německých turistů – skupiny pro jeskynní výzkum
za rok 1912.
Zprávu podává náčelník skupiny Günther Nouackh.
(Z originálu „Jahresbericht über die Tätigkeit der Gruppe für Höhlenforschung pro 1912“)
velmi volně přeložil Josef P O K O R N Ý
korekce překladu Josef U H E R

Chceme-li správně posuzovat činnost Skupiny pro jeskynní výzkum v roce 1912, musíme
toto posouzení rozšířit o ohlédnutí se za činností v r. 1911. Na počátku roku 1911, jak je všeobecně známo, došlo k reorganizaci naší skupiny pod vedení nového náčelníka, pana Günthera Nouackha a tak začalo zápolení tehdy velmi slabé, třináctičlenné skupiny, kteří na jednom
pracovišti vyvíjeli nemalé úsilí. Tento malý houfec nadšenců se v roce 1911 obzvláště věnoval výzkumu Ochozské jeskyně a vyklizení Hostěnického trychtýře, kterého v posledních
pracech uvedeného roku dosáhl.
(Překladatel se domnívá, že v případě Hostěnického trychtýře jde o takovou úpravu Hostěnického propadání, která zamezila vtékání
Hostěnického potoka do Propadání II pod skálou Gavaňou na kótě 370 m n.m. a vrátila ji do původního Propadání I na kótě 371 m n.m.)
Bylo dosaženo toho, že Ochozská jeskyně je nyní, po tomto zásahu zcela suchá. Tím byly
vytvořeny podmínky k tvorbě dalšího postupu dalších prací a jejich realizaci v r. 1912. Povzbuzena výsledky, dosaženými v r. 1911 otevřela tato skupina Ochozkou jeskyni k dalším
průzkumným pracem a úpravám, které jistý odborník svého času vypočetl na cca 30 000,- korun (tehdejší rakouské měny.).
Sice loni, jak už bylo řečeno, podařilo se jeskyni po větší část roku odvodnit, zůstávalo
však nebezpečí, že nenadálé vniknutí vod, které mohl přinést bouřkový déšť, zaplní vodou ty
tři sifony, nacházející se ve vstupních partiích jeskyně a pokud by návštěvníci včas neustoupili z jeskyně ven, mohly jim tyto vody zcela uzavřít cestu zpět. Kromě toho byl v některých
místech přístup do jeskyně tak nízký, že bylo pro návštěvníky jeskyně obtížné je překonat,
takže o nějakých masových návštěvách zájemců o shlédnutí této jeskyně nemohla být vůbec
žádná řeč.
Proto skupina hledala do jeskyně nové přístupové cesty. Z možných tras vybrala cestu přes
takzvanou „Kaskádovou chodbu“. Doufali jsme, že se nám podaří vyklidit překážející náplavové materiály do Hádeckého údolí. K dosažení vyklizení chodby a její prostupnosti jsme
chtěli především zpřístupnit malou, krápníky vyzdobenou síň. Další průběh chodby byl však
náplavami zcela zanesen a není zde žádný úložný prostor, do kterého by se dal vytěžený
materiál přemístit. Přesto, i když jsme chtěli dosáhnout zpřístupnění jeskyně, museli jsme
tento pokus nakonec zastavit.
Protože jsme se ale již rozhodli tento vytýčený úkol splnit, chtěli jsme úžiny a nízká místa
vstupní chodby, tzv. „Hadice“, dlouhé něco přes 100 metrů upravit takovým způsobem, abychom zajistili bezpečný a pohodlný prostup návštěvníků. Dosahujeme toho tak, že u všech
třech sifonů rozbíjíme skály, vytěžený materiál odnášíme, důkladně vyklizujeme chodby, což
nebyla a není žádná lehká úloha pro třináctičlennou skupinu mužů, která navíc má k dispozici
jen staré ruční nářadí a od staré pracovní skupiny převzala jen dluhy.
Poměry špatného financování prací nás nutí, abychom všechny práce, které je potřeba vy-
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- 24 konat vedli jen vlastníma rukama a nevelký pracovní inventář buď vyžebrali, nebo vydatně
sami obohacovali. Tímto způsobem bylo umožněno, že členové skupiny rozbíjeli ve zmíněných třech sifonech skály a vyklízeli chodby, což pro tuto třináctičlennou skupinu nebyl
žádný lehký úkol. Ti muži pracovali s inventářem, jehož hodnota nestojí ani za zmínku a
kromě toho museli převzít i dluhy staré skupiny.
Nevyhnutelná byla potřeba trhacích prostředků. Problémem bylo dosáhnouti palné právo
(právo odběru trhavin a manipulace s nimi), ale tuto odpovědnost převzal p. inženýr Ignác
Nouackh senior, který tento úřad vzal na sebe, za což mu vyslovujeme patřičný dík.
Tyto výsledky, tj. rozbití překážejících skalních pasáží jsme dosáhli spíše odvahou, obětavostí a pílí, než odbornými znalostmi. Sváteční pohled nám poskytuje ohlédnutí na činnost jedenácti nadšených amatérů, kteří v potu tváře vytloukají a vrtají díru za dírou a pomocí voskové výbušné techniky odstraňují skály kubík za kubíkem, jen s paličkou a dynamitem.
Někdy jsou také výsledkem zraněné ruce či bérce nohou či získané modřiny, ale nikomu
z nadšenců ani nepřišlo na mysl skupinu opustit. Jaké nadšení v lidech naší skupiny tkví jsme
poznali zvláště o Svatodušních svátcích, kdy tito lidé v pětašedesátihodinové nepřetržité práci
beze spánku a odpočinku pracovali až do úplného vyčerpání.
V tomto čase se také se skupinou sblížili další dva lidé, kteří v průběhu roku poskytli skupině neocenitelné služby. Byli to dva hlavní inženýři, p. Hauber a p. Simon. Vždy se snažili
vyhovět naším prosbám a s jejich pomocí se podařilo zajistit pomoc u celé řady firem. Při této
spolupráci získali na činnosti skupiny takové zásluhy, že jim ani nemůžeme vzdáti dosti díků
za to, co pro nás vykonali.
Pro naše ochozské pracovníky jsme potřebovali velké ruční čerpadlo spolu s hadicemi a
nebyli jsme vstavu takové čerpadlo které stojí přes 400,- K ( tehdejší rakouské měny – pozn. překl.) získat.
Až prosba, se kterou jsme se obrátili na vídeňskou firmu Waldeck, Wagner, a Benda byla úspěšná a ochota zástupců uvedené firmy nám umožnila bezplatné používání tohoto pro nás tak
potřebného nářadí, za což jsme této firmě velice zavázáni a jejím pracovníkům vyslovujeme
na tomto místě srdečný dík.
Pracovní partě nejbližším v tomto nelehkém pracovním období byl náš obzvláště činorodý
zástupce náčelníka, pan Viktor Kubásek, který svojí neúnavnou činností podpořil kolektiv vynikajícím způsobem.
Protože práce, které byly prováděny jen o nedělích, vzhledem k vynaložené námaze nepřinesly očekávaný výsledek, nabídli členové pracovní skupiny, že jsou ochotni nastoupit na
práci v jeskyni již v sobotu odpoledne. Na konci května byly tedy provedeny takzvané „Sobotní noční směny“, které rozsah provedených prací nejméně zdvojnásobily a byly vzpruhou
pro další pracovní akce, takže členové dokázali do začátku července v jeskyni uskutečnit dalších 96 odstřelů, ke kterým vyvrtali potřebných 35 metrů délky vrtných děr pro nálože.
V dalším postupu však bránilo nesmírné množství odstřely uvolněné skalní hmoty, kterou
bylo nutno odstranit a řádně uložit. A tak přišlo rozhodné opatření : Pod Nouackhovým vedením byl v pětitýdenní kampani „Den pro den“ uskutečněn úctyhodný rozsah prací, na jejichž
konci byl konečně ten mocný První sifon odstraněn. (Ano, dokonce i tupé nezbytné vrtáky
byly na polní výhni, darované technikem p. Zlámalem opět překovány, znovu tepelně zpracovány a upraveny pro další použití).
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při nedostatečné stravě, často stojíc ve vodě, aby večer, k smrti unaveni upustili kladivo a
klesli do sena před jeskyní. Celých pět týdnů jsme mohli vidět tato bílá těla, pracující téměř
bez oblečení. Dosažený úspěch nás těšil, když jsme viděli, jak se den ode dne ztrácejí skalní
masy, vystřílené z míst v jeskyni, kde překážely a jak přibývá na hromadách před jeskyní vytěžený materiál.
Konečně byl 11. srpna odpálen poslední odstřel a obnažil skálu do slavnostní běli. K tomuto dni bylo ve skále vytlučeno více jak 200 vrtných děr a současně bylo v nesmírné snaze
dokonat tuto namáhavou práci z jeskyně vyvezeno nespočetné množství vozíků skalní ssutě.
(V tomto období získali pro pracovní skupinu zvláštní zásluhy technici, pánové Hudeček a
Rauš.
Musím se zde také zmínit o tom že nám byla od Zastupitelstva země Moravskoslezské poskytnuta podpora z veřejných prostředků. Zejména proto, že jsme byli osvobozeni od zadluženosti 1 100,- K, která při tom právě z hospodaření předchozího náčelnictva, vedeného p. Grafem větším dílem pocházela. Takže náš měšec se nijak výrazně nenaplnil.
Byla to zcela šťastná myšlenka, spojit poslední odstřel v Prvním sifonu s malou jeskyňářskou oslavou. Toto, bez ohledu na špatné počasí probíhající uspořádání oslav nám přineslo
čistý výnos cca 90,- K za které vděčíme větším dílem našim jednotlivým pomocníkům a
v Obci i v Ochozi se nacházejících dam. Velmi obveselující byla také účast knížecích Lichtenštejnských a Belcrediovských lesníků a hospodářského personálu těchto panství. Byla to
hodnotná forma ukázky jejich zájmu o naši přičinlivost.
Po 11. srpnu bylo započato s vyklízením naplavených a nasbíraných materiálů za Prvním
sifonem. Vše bylo vyneseno až do výšky nově vystříleného spodku. Při tom se objevila vrstva
volné, níže ležící vodní sraženiny, která nám podle všeho ukazovala, že co nejdříve můžeme
narazit na novou chodbu. A skutečně jsme 18. srpna tuto zcela zabahněnou chodbu našli a
během šesti nedělních směn jsme ji za nesnadné práce v mokru vyklidili. (Za rychlé provedení
této práce patří náš dík pánům Hudečkovi, Čechovi a Holubovi za jejich píli).
Vypátrání této chodby, příslušející k Prvnímu sifonu a jeho hloubce, bylo pro nás hlavní
výhrou. Byli bychom museli prostřílet v průřezu dva metry vysokou a třicet metrů dlouhou
chodbu ve skalní bariéře, která by odváděla vodu z bývalého Druhého sifonu. V případě, že
do Hadice poteče velká voda, nebude už více tento sifon zaplňovat a tak případným návštěvníkům znemožňovat návrat. Voda bude touto nově objevenou chodbou neškodně odtékat,
zatím co návštěvníci mohou suchou nohou procházet výše ležící starou chodbou.
Z našich předsevzetí, které stanovilo první etapu zpřístupnění jeskyně a vymezilo potřebný
rozsah prací zbývá ještě vyklidit nakupené a naplavené materiály za Druhým sifonem a několik jednotlivých malých odstřelů ve třetím sifonu. Tím bude první etapa zpřístupnění Ochozské jeskyně zcela ukončena a návštěvníci budou moci bez jakéhokoliv nebezpečí pohodlně
projít a navštívit Velké dómy. Zbývající práce budou vykonány a dokončeny z jara roku 1913.
Jejich dokončení v r. 1912 zastavily důležité události, které v tomto čase nastaly. Byly stanoveny nové směry výzkumů jeskyní a proto byla naše skupina z Ochozské jeskyně odvolána
a převedena do Josefského údolí, pročež o tom můžeme hovořit později.
Před touto změnou jsme mohli na našem pracovním poli v Ochozské jeskyni ještě více utu-
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řítící velká voda, neustále zaplavující jeskyni. Během ale takové dřívější situace byl přístup do
jeskyně i opuštění jeskyně téměř nemožným. My však nyní můžeme bez překážek do této
jeskyně vstupovat a z ní vycházet. Ale můžeme ještě více : Velká voda vyplavila velkou část
někdejších nahromaděných naplavenin. Jsou pryč. Tak naši budoucí práci ulehčí ta okolnost,
kterou my již dlouhý čas předvídáme a uměle zavésti chceme.
I v průběhu tak rozsáhlých prací, jaké naše skupina prováděla v Ochozské jeskyni, našli
jsme také čas k celonedělním exkursím dvou až čtyř mužů do Josefovského údolí pod Bullovým vedením. Naší motivací byl zčásti dohled na toto území, ale především také vyhledávání
nových jeskynních prostorů. Stalo se skutečností, že pánové Bulla a Hoppe se pustili v jeskyni
Výpustku do pracných vykopávek. Našli zde pokračování takzvané Vysoké chodby v délce
asi 100 metrů, s překrásnou krápníkovou výzdobou. Bohužel byl průzkum této chodby přerušen pro nelibé chování našich odpůrců,účetních a kontrolorů Spořitelny, které podněcoval sám
pan Graf.
K pochopení toho co následovalo je zapotřebí vyjít z toho, že já jsem zde již dříve něco začínal : Už v roce 1910 namáhali se členové skupiny Luis Keller a Günther Nouackh s nedostačujícím nářadím prodloužit výtok Jedovnického potoka do Josefovského údolí, aby pronikli
do neznámého, nejméně 5 kilometrů dlouhého jeskynního systému mezi Hugovou jeskyní a
Jedovnickým výtokem. Bohužel ale nenašli u tehdejšího náčelníka, p. Antonína Grafa vůbec
žádnou podporu a museli nakonec svůj pokus o průnik zastavit. Při tom bylo možné řešení
velkého moravského krasového problému dosáhnouti za rok.
Když po nedobrovolném odstoupení p. Grafa z funkce náčelníka p. Nouackh tuto funkci
přebíral, myslel při tom na svůj starý problém, který si zamiloval. Přece však věděl, že dosud
nenastala vhodná chvíle toto řešení realizovat.
Měšec peněz na činnost skupiny, jak bylo již dříve řečeno, byl ve smutném stavu, co do
jeho naplnění. Je tedy nejprve nutné najít nové příjmové prameny a naplnit pokladnu a teprve
potom bude možné pomýšlet na takový gigantický úkol, jakým je výzkum Jedovnických vod.
Rozhodnost skupiny prošla zkouškou v Ochozské jeskyni, kterou s těžkým srdcem opouštěla, ale z peněz, které zde utržili by mohli výzkum Jedovnického problému otevřít, tentokrát
z Býčí skály, ležící v blízkosti Jedovnického výtoku. K zachování priority této myšlenky připsal přece náš nový náčelník z opatrnosti na počátku roku 1912 : „Vůdcem pro toto jeskynní
území je V.D.T. !“ doslova.
(Poznámka překladatele J.P. : Přiznám se, že když jsem to překládal, tak jsem nad
tou větou moc dumal, protože jsem měl pocit, že tato věta nemá žádný smysl. Objasnil
mi to až Ladislav Slezák slovy : „Je to nádherný způsob, jak se tehdy dalo získat a zajistit výhradní badatelské právo. Dnes by to asi neobstálo !“).
Překlad pokračuje :
(Vážíme si toho, že pan tiskař, majitel a vydavatel pan W. Burkard pro nás životně důležité
pořízení této brožury převzal, za což my jmenovanému vyslovujeme na tomto místě náš vřelý
dík).
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ponurých dómech, kterými protékala ? V Býčí skále nám o tom vypovídá jedna malá podrobnost. Je to opuštěné, dávné lůžko potoka, kterým dříve vody protékaly. Jen pozorováním zjistíme, zda bude někdy možné od Jedovnického vývěru v to neznámé temno se vedrati. Mohlo
by se podařiti z Býčí skály si vynutit přístup, pokud bude průzkumná jeskyňářská skupina mít
vhodné prostředky a podmínky. Při výtoku vod jsou totiž geologické podmínky pro otevření
vstupu zvenčí zcela nepříznivé. Tu vpředu ležící slabá vrstva vápence již dopředu výhled na
objev velkých prostorů činí iluzorním. Dříve lze počítat s rychlým průnikem v celistvém vápenci nazpátek do masivu a jen tak uskutečnit objev v oněch ohromných prostorách.
Kromě toho byl požádán pan Bulla, aby jeho práce ve Výpustku, kterou zrušil pan Graf,
byla pozastavena a aby se dříve ujal námi připravených výkopových prací v sondách na konci
Býčí skály, což se také stalo.
Celý řetěz šťastných okolností umožní nám před úplným dokončením zpřístupnění Ochozské jeskyně také věnovati své síly bližšímu přístupu k Jedovnickému problému. Nejdříve se
nám totiž podařilo zvýšit stav našich členů o deset nových, především pilných a otužilých mužů, (nejčastěji s akademickým vzděláním), takže s tímto obsazením zvládneme nyní dvě velká
pracoviště současně.
Za tyto potěšující skutečnosti děkujeme v první řadě naší organizaci VDT, která vyšla
v ústrety našim pracovitým a pořádným členům, jejichž příspěvek k dosaženým výsledkům
považuje za závazný a proto umožňuje vytvoření podmínek k radostné práci, zejména zajištěním potřebného materiálu a podporou mužů v jejich obětavosti.
Ve druhé řadě děkujeme za propagační a agitátorskou činnost našemu zástupci náčelníka,
panu Viktoru Kubáskovi a našemu členu – kand. mech. panu Kolínkovi.
Další šťastnou okolností byl již výše zmíněný příjem zemské subvence (podpory z veřejných prostředků), ve výši 1 500,- K, které nás zbaví tísnivých starostí. Leč, co má do úhrady
ostatních zbývajících pohledávek býti prospěšná a užitečná nepatrná suma 400,- K, když nemáme na to, abychom přičiněním přidělených peněz mohli rozvinout průmyslové podnikání
na určité úrovni.
Ty jen pomalé, neděli co neděli probíhající práce v Ochozské jeskyni a stále zřejmý pocit
zemdleného člověka, vybaveného jen jednoduchým ručním nářadím, stojícím proti skalnímu
masivu, tomu člověku, kterému bylo vždycky jasné, že jen s pomocí dokonalého technického
vybavení dokážeme rozřešit Jedovnický problém. Kde ale máme vzít k tomu potřebné stroje
jako hnací motor, kompresor, vrtací kladivo, vrtací kladivo, dynamo či potápěčskou výstroj,
kde vzít stroje, které mají hodnotu tisíců korun. Ale – přece – odvážnému štěstí přeje !
Náš dosavadní úspěch, připusťme, byl dosažen a vyrostl z popudů našeho náčelníka, který
pomoc doslova „vyžebral“, při čemž vycházel z názoru, že i když tyto stroje nemůžeme koupit, je možné je zapůjčit.
Neděli co neděli si malujeme před očima obraz šťastné jeskyňářské budoucnosti. Vidíme
v našem snění jak tři až čtyři muži pracují s výše uvedenými stroji, které obsluhují. Jejich výkon za jednu směnu se rovná dnešnímu výkonu pracovní skupiny s ručním nářadím za měsíc.
Zbývající členové se pak mohou jen s úsměvem dívat na dosažený neuvěřitelný výkon a těšit
se na nové objevy.

- 28 A to neuvěřitelné se stalo. Díky šťastně voleným osobním stykům našeho milého pokladníka spolku VDT, vrchního oficiála Spořitelny pana Pflegera, který se seznámil s ředitelem
Královopolské strojírny a.s., panem Heinzheimerem a stejně tak s pány vrchními inženýry
Čapkem a Süssenbachem. Toto podnikl pro naši věc. Získal z jejich strany zájem o naši práci
a oni se rozhodli v rámci své práce zapůjčit nám novou 8HP lokomobilu Rohöl, včetně příslušenství a náhradních dílů. Toto je snad zcela ojedinělý způsob podpory, která poskytuje oboustranný užitek. Zbývá nám za tento dobrý vztah s brněnskou Královopolskou strojírnou zmíněným pánům poděkovat. Zavazuje nás to, abychom stále zůstávali jejich vděčným protějškem. Naše skupina si již z těchto důvodů přeje, aby dosáhla ve své práci v jeskyni Býčí skála
úspěchů, kterými dokážeme, že velkorysá pomoc našich mecenášů byla na místě.
Sotva jsme obdrželi radostnou zprávu o zapůjčení potřebného motoru, došla další radostná
zpráva. Gelsenkirchnerská strojírna „Westfalia“, díky laskavému zprostředkování jejich vídeňského představitele p. inženýra Arnolda projevila ochotu nám zdarma zapůjčit potápěčský
skafandr i s telefonem. Bohužel, oni od nás požadují, že potápění budou provádět svými lidmi
za našeho případného vedení. To by nám však způsobilo velké výlohy. Proto s nimi v současné době jednáme o vyškrtnutí tohoto požadavku z dodacích podmínek. Doufáme, že se jednání zdaří a my budeme v brzké době mít toto tak potřebné pomocné zařízení.
Ještě nám ale chybí dva důležité stroje. Kompresor a vrtací kladivo. A tu nám přišla pomoc
se strany, od které jsme to nejmíň očekávali. Pan Antonín Graf měl jeden čas, po svém vyloučení z našeho spolku konkurenční podnik, který uvedl do života. Nazýval se „Spolek pro jeskynní poznání, sekce Brno!“. Poté, co pan Graf tuto jednotu z nám neznámé příčiny založil,
byl neočekávaně v tomto nám tak nemilém konkurenčním uskupení znevážen, ba co víc : Nový náčelník jmenovaného spolku, pan inženýr Alfred Richter a jeho zástupce pan inženýr Dzimirski se přihlásili k nám a vstoupili do našeho spolku. Současně nám ssebou přinesli celé bohatství materiálu od ručního nářadí všeho druhu, dále pak polní výheň a toužebně očekávaný
kompresor i s příslušenstvím a dynamo. Za tyto stroje vděčíme velkorysé vstřícnosti zdejšího
strojírenského závodu Brand a Lhuillier, kteří sami jejich vrchnímu inženýru, panu Hauberovi
a jejich inženýru, panu Richterovi k výzkumným účelům nabídli. Naše skupina jim vyslovuje
za vstřícnou možnost užívání těchto strojů náš nejoddanější dík.
O uskutečnění zápůjčky nám stále chybějícího vrtacího kladiva jsme se snažili následně
s oběma inženýry, panem Hauberem a s panem Richterem a oba měli úspěch : Uhelný důl
Brescze zapůjčil nejdřív kompletní vrtací kladivo i s hadicí a jednou soupravou vrtáků, zatím
co Duisburská strojírna „Demag“ panu inženýru zapůjčila nové vrtací kladivo (typu A), spirálovou hadici a dvě soupravy vrtáků zdarma, k volnému použití. V následující době budeme
ještě s dalšími dary bohatší a uvážlivější : Tak darovala Všeobecná elektrotechnická společnost armatury, potřebné k elektrickému vystrojení jeskyně (jako např. žárovkové objímky a
dráty), brněnská Přádelna česané příze jménem jejího ředitele pana Kurta Mayera darovala tři
sudy nafty pro provoz motorů, Mannesmannova válcovna trub v Schönnbrunnu po zprostředkování neúnavnými pány – vrchního inženýra Simona a inž. Richtera darovala 350 metrů
vzduchotlakého potrubí o průměru jednoho palce, Moravská Schönbergská rafinerie minerálních olejů, spol. s r.o., 60 kg lehkého benzinu, výrobce Kabelovna a drátovna a.s. ve Vídni

- 29 800 metrů leštěného polotvrdého měděného drátu o průřezu 10 mm2 k instalaci osvětlení jeskyně. Výrobce smaltovaného zboží, firma Austria v Brně dodala 50 kusů plechových smaltovaných ochranných krytů (stínítek) na lampy, společnost „Karbid“ ve Vídni nám věnovala 50
kg karbidu, (dary od čtyř posledně jmenovaných dárců nám zajistil náš spolehlivě pracující
druhý tajemník, jednatel a zapisovatel, pan Karel Bulla).
Pánové Teilinger, Migot a náš člen pan Mahovský získali mramorovou rozvodnou desku,
náš technik pan Zlámal instalační pomůcky, náš náčelník pan technik Nouackh dodal 30 kusů
stojanových kovových lamp, paní Julínková z Olomučan darovala 4 m2 velkou železnou mříž
a náš člen, pan stavitel Vláčil věnoval šest pytlů cementu. Mimoto vydatně napomáhal
hostinský pan Uher ze Křtin spolu s jmenovaným panem Zlámalem zajišťovat zdarma rozsáhlé přepravy strojů k jeskyni Býčí skála.
Při pohledu na shora uvedený soupis darů a služeb se musíme mimoděk podivovat radostnému nadšení, se kterým jmenované firmy i osoby přinášely svoje oběti, protože poznali, že
jde o dobrou věc, nejen že nás podporují, ale navíc se v tomto podporování předstihují !
My můžeme všem výše jmenovaným na tomto místě jenom poděkovat a doufat, že naše
očekávané výsledky zhodnotí námi vyslovené díky.
Právě s výše uvedenými dary, s takovým vynikajícím vybavením jsme 1. prosince započali
s instalací strojů. Rozsáhlost potřebných prací nutila nás, všechny členy, kteří byli po ruce,
abychom nastoupili na práci v Josefovském údolí a v důsledku toho na Ochozském pracovišti
práci alespoň na dva měsíce přerušili. Po zprostředkování přepravy dodaného strojního parku
pány Uhrem a Zlámalem nacházíme ve smluveném dni před jeskyní lokomobilu Rohöl i
s bednou příslušenství, kompresor, dynamo a vzduchotlaké zásobníky. Tyto věci, které dohromady váží asi čtyři tisíce kilogramů, transportovalo v jednom dni 16 mužů na konec 350
metrů dlouhé jeskyně, na budoucí pracoviště. A nejen to. Musili také vyrovnat dno ve
vyhlédnuté boční slepé chodbě zvané „Prst“ což bylo tak náročné, že to zabralo dvě hodiny.
Kromě toho bylo zapotřebí pro úzký vchod a jednotlivá nízká místa v jeskynní chodbě rozebrat lokomobilu a dopravit ji po částech na místo určení. Na pracovním místě ji museli opět
smontovat, a přes to přece bylo vše do večera na místě. Nicméně, ten večer jsme opouštěli
jeskyni se smíšenými pocity. Ochrání náš majetek staré dřevěné dveře, uzavírající vchod do
jeskyně ? Kromě toho vedou do jeskyně další dva neuzavřené, i když obtížněji přístupné
vchody. Jak lehce by mohli do jeskyně, námi opuštěné až do příštího pracovního dne, vniknout nepovolané osoby a způsobit nám tam škodu ! Proto bylo nutné ihned osadit vchod
novými, těžkými železnými dveřmi o váze 300 kg a ihned je vezdít do skály pomocí betonu a
lomového kamene. Také tato potřebná práce byla našimi členy v jednom dni vykonána,
navzdory jejich nezkušenosti ve zdění. Při tom oni pracovali až do půlnoci a potom ještě,
k smrti unavení, šli od Býčí skály pěšky až do Brna, kam přišli ve čtvrt na čtyři ráno.
Příští pracovní den byly uzavřeny oba již zmíněné vchody. Jedním z těchto vchodů je skalní okno, ležící asi ve výši patnácti metrů nad hlavní chodbou. Toto okno bylo uzavřeno již
výše zmíněnou mříží o plošné výměře 4 m2, kterou jsme opět vlastnoručně vezdili betonovou
maltou a lomovým kamenem. Byla to strašná práce. Když uvážíme, že každý kámen, každý
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jsme pracovali skoro nebylo kam se postavit. Spolupracovníkům se tento den plahočení vryl
do paměti na celý život. A přece můžeme být šťastni, že tak nesmírně mírné počasí, jaké bylo
v průběhu loňského prosince vůbec umožnilo provedení této práce. Být jiné počasí, asi by
nám malta ve zdivu zmrzla a stroje by byly celou zimu bez ochrany.
Souběžně s těmito pracemi dochází k výstavbě silné a pevné ochranné zdi v „Prstu“, aby
zde nainstalované stroje chránila před případným poškozením, ať už před náplavami a před
splavenou hlínou při povodních, či před odletujícími kameny při odstřelech. Stejně tak bude
nutno ohradit prkny elektrickou instalaci a osvětlení. Dále je zapotřebí zhotovit pracovní stůl
a lavice. Tyto práce se dají právě uskutečňovat v průběhu měsíce ledna uvnitř jeskyně, kde je
konstantní teplota. Přísluší však již do roku 1913. Dnes, koncem ledna je velké dílo přípravné
výstavby, jak jsme si předsevzali, před dokončením. První zkušební vrty byly vykonány a
nyní můžeme přistoupit k vlastnímu dílu.
(Při všech v jeskyni Býčí skále vykonaných pracích se vyznačují vynikajícím způsobem
naši neúnavní členové, pánové Zlámal a Mahovský, pročež jim odděleně vyslovujeme náš
zvláštní dík).
Snad se nám otevře to asi 5 kilometrů dlouhé aktivní říční koryto. Bude zde přece celá řada
vědeckých disciplin, sporných otázek a průniků, přinášejících jejich řešení. Každopádně však
můžeme už dnes říci : Ještě nikdy nemělo seskupení speleologů takové materiální prostředky,
jako vrtací kladivo či potápěčský skafandr k dispozici, ještě nikdy nebyly vytvořeny takové
podmínky a tak mnoho soukromé podpory a dosažení porozumění. A ještě nikdy nebyl
zaznamenán takový vzestup jeskyňářského spolku v průběhu jednoho roku, jakého jsme dosáhli my. Ať už byla příčinou obětavost dárců, nebo obětavost našich členů, které sebezapření
obohacuje o zážitky a přináší jim odměnu v pocitu radosti z vykonaného díla.
Přináleží nám také na tomto místě poděkovati všem těm, kteří nám práci v Lichtenštejnském revíru umožnili a kteří nám samotným vycházeli vstříc a tím nám skýtali možnost potěšení nás všech. Jsou to tito naši dobrodinci :
Jeho Jasnost, pan Johann II., kníže z Lichtenštejna, ředitel Knížecího lesního ředitelství
v Olomouci, dále obzvláště pan lesní rada Wichl, lesní úředníci v Adamově a v Pozořicích,
obzvláště lesmistři pánové Schatt a Neumann, pánové lesníci – Dvořák z Babic a Gazelle
z Hostěnic a stejně tak ostatní další knížecí personál.
Závěrem bych chtěl ještě připomenout naši přesně vedenou statistiku, podle které naše
skupina provedla v roce 1912 celkem 130 exkurzí, kterých se zúčastnilo celkem 972 účastníků. Přitom žádná z těch exkurzí nebyla vycházkou, ale prvořadě namáhavým prostupem. Je
tedy jen samozřejmé, když i já tu a tam vyjádřím všem našim členům svoje uznání jejich příkladné obětavosti a pevné soudržnosti při plnění vytýčených úkolů.
Ing cand. Günther Nouackh
Náčelník skupiny pro jeskynní výzkum.
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- 32 Seznam členů VDT – GfH
Řádní členové :
Ing cand. Günther Nouack, náčelník a střelmistr
Oficiál Viktor Kubásek, zástupce náčelníka pro práce v Ochozské jeskyni
Ing Alfred Richter, zástupce náčelníka pro práce v jeskyni Býčí skála
Vrchní účetní Karel Hengst, správce a pokladník
Oficiál František Mahovský, První jednatel a zapisovatel, vrtmistr
Klement Bulla, Druhý jednatel a zapisovatel
Mechanik cand. Alfons Zlámal, strojmistr
Alois Bednář
technik Teodor Kolínek
Willy Čech
technik František Rauš
Ing Hermann Dzimirski
technik František Lejhanec
technik Herman Eder
vrchní ing Simon
lékárník Goll
oficiál Karel Schneider
technik Karel Hudeček
technik Karel Schober
technik František Holub
technik Fritz Schön
Rolf Hoppe
stavitel Otto Vláčil
Vrchní oficiál Moritz Wagner
Mimořádní (externí) členové :
Hans Lefenda

Ludwig v. Bajer

Pan Moritz Wagner složil na konci roku svoji funkci zástupce náčelníka ve prospěch nově
nastoupivšího pana inženýra Alfreda Richtera. Tento člen byl v průběhu roku podle stanov
odvolán pro malou účast na akcích (pro jiné zaneprázdnění).
Bolestnou ztrátou pro nás všechny je odchod našeho zdatného člena pana Ludwiga v.
Bajera, který se vrací do Ruska, aby tam splnil svoji vojenskou povinnost. Jeho jmenování
mimořádným členem ukazuje, jakého uznání vykonané práce se mu dostalo.
Právě tak bolestnou ztrátou je naštěstí jen profesní povinnost Františka Rauše a dočasné
propuštění k jednoročnímu pobytu v Bosně. Věříme v opětné šťastné shledání.
Závěrem přinášíme ještě pokladní zprávu a vyslovujeme poděkování na tomto místě našemu správci a pokladníkovi, panu Karlu Hengstovi dík za jeho úsilí a přičinění.

- 33 Členu Býčiskalské ZO 6 – 01, kolegovi Vladimíru Šebečkovi se
podařilo získat dávné fotografie ing Günthera Nouackha a jeho party
z Verrein Deutschen Touristen – Sekcion für Höhlenforschung, někdy
z roku 1912, a tak vám můžeme některé z nich s jeho souhlasem
prezentovat.

Hrátky na louce před Býčí skálou

Transport mříže k jeskyni

Zabezpečení skalního okna vezděním mříže
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1. Vápenka na Stránské skále.

Tato práce vyšla v časopise „Československý kras“, ročník 1 /1948, který vydával
Speleologický klub Brno.

Tento materiál jsme uvedli proto, že jde o dávno neexistující objekt v lokalitě Stránská skála.
Již koncem První republiky nebyla tato vápenka v provozu a někdy kolem r. 1940 byla
zbořena.

Hledáme původ názvu „Helišova skála“.
Helišova skála leží v katastru obce Šošůvka, východně od ní. Za ní
končí Moravský kras a Helišova skála sama o sobě je nejvyšším
bodem Moravského krasu. (Kóta 613 m).
Kdysi, jsem spolupracoval s RNDr Ivanem Balákem na celkem
nepatrné části jeho edice o Moravském krasu. Později se na mne Dr.
Balák obrátil s požadavkem, zda bych nezjistil původ názvu této
lokality, tedy názvu „Helišova skála“.
Jediný známý, kterého jsem v Šošůvce měl, byl Pavel Strakerle,
lodník z Punkevní plavby. Obrátil jsem se na něj dopisem a jeho paní
se dost snažila něco zjistit. Ale ani ona neuspěla.
Dne 6. listopadu 2008 jsem navštívil s výpravou zbrašovských
jeskyňářů kozí farmu p. Sedláka v Šošůvce. Laďa Slezák, který dělal
výpravě průvodce toužil po setkání s jeho otcem, se kterým se znal, a
já jsem tomuto setkání celkem pasivně přihlížel. Během rozhovoru
jsem vyrozuměl, že p. Sedlák starší pracoval před tím, než odešel do
důchodu někde na katastrálním úřadě.
Když hovor poněkud uvázl, zeptal jsem se p. Sedláka staršího, zda
by mi nemohl říci původ názvu „Helišova skála“. On se nejprve
rozesmál, pak řekl : „Jo, to bych sám rád věděl !“ Nicméně, nakonec
se rozpovídal a řekl :
Někdy na konci osmnáctého století, v rámci Josefínských reforem
prováděli rakouští vojenští kartografové první mapování tohoto kraje.
Tehdy byl u této kóty připsán název „Mocky“. V další mapě, která
vyšla po několika létech již byl název Helišova skála.
Pan Sedlák se nejprve zamýšlel nad tím, co může znamenat název
„Mocky“. Úvaha, že by šlo o zkomoleninu slov „Boží muka“ není
podložena.

Podle pana Sedláka žilo v době mezi prvním a druhým mapováním
v Šošůvce několik majitelů usedlostí jménem Krátký. Vrchnost
vymezila Krátkým na uvedeném kopci sedm podsedků. Jeden z nich,
Eliáš Krátký, prý dostal přidělen podsedek na samém vrcholu kopce,
kde už byla jen skála. Jméno Eliáš místní lidé vyslovovali jako
„Heliš“, odtud prý název „Helišova skála“.
Dne 11. listopadu 2008 jsem navštívil L. Slezáka, abych si u něj
vyzvedl jeho poznámky k jedné z mých prací. L. Slezák vyhledal dvě
staré mapy z 19 století, které vlastní. Ta první je mapa vojenských
kartografů starého Rakouska, ta druhá je mapou, kterou sestavila ve
své době dvojice Rzehak – Makowský. Na obou mapách je u kóty 613
nad Šošůvkou připsán název „Muka“ !!! Zřejmě se zde tehdy něco
jako „Boží muka“ nacházelo.
Je tedy název „Helišova skála“ nepůvodní. Zřejmě má pan Sedlák
pravdu, že na této kótě byla původně „Boží muka“, která dávala této
lokalitě název. Jeho výklad původu názvu Helišova skála je s největší
pravděpodobností správný. Domnívám se, že když „Heliš“ získal
místo podsedku kus skály, stal se terčem úsměšků obyvatel Šošůvky a
místu, kde stávaly „Boží muka“ se začalo posměšně říkat „Helišova
skála“. Jedno staré české přísloví nám říká : „Když máš smůlu, o
posměch se nestarej“. A tak se název vrcholku mezi lidmi vžil a dnes
je tento název oficiálním názvem. Z toho ovšem vyplývá, že tento
název kopce není zase relativně až tak starý. Pravděpodobně pochází
někdy ze druhé poloviny devatenáctého století. Jenom jak k tomu
názvu ta lokalita přišla, to už si dnes nikdo nepamatuje.
Josef POKORNÝ, SE – 3.

3. Komentář k níže otištěnému článku Marka P. Šenkyříka

Tolik článek Marka Poustevníka Šenkyříka ve 43 čísle časopisu „SPELEO“.

Existují pod Bílou horou skutečně historické podzemní objekty ?
Ve 43. / 2006 čísle Spelea píše Marek P. Šenkyřík o indicii existence nezvěstného
historického podzemního objektu někde v Bílé hoře v Brně. Indicie je zjištěná skutečnost,
která sama o sobě nestačí k tomu, aby mohl být učiněn závěr, že takovéto historické podzemí
skutečně existuje. Je potřeba dokázat, že takový historický objekt skutečně existoval, či ještě
existuje. Snad k tomu postačí moje svědectví.
Ve škole jsme se učili, že v druhohorách, v jurské epoše byly vápencové útesy – dnes
Stránská skála, Bílá hora a Švédské šance (či Švédské valy) pobřežní skály jurského moře.
Někdy na přelomu tercieru a kvarteru pronikla řeka Svitava mezi masivem krasového kopce
Hády (Prvohory – devon – karbon), Bílou horou a Stránskou skálou, stočila se na západ a vytvořila údolí, kterým dnes vede čtyřproudá rychlostní komunikace dálničního přivaděče z Brna na východ. Prý někdy před milionem let zde byl ráj vodního ptactva, které lovili neandrtálci, žijící na Stránské skále. ( Z mé strany jsou to vyčtené informace).
Skutečností je, že na jih a jihozápad od Bílé hory je zemina tvořená jemným pískem, patrně zbytkem dávných jurských mořských pláží. Od osídlení lidmi – zemědělci – bylo patrně
toto území intenzivně obděláváno, takže povrch plochy do hloubky cca 40 až 50 cm je ornice,
pak je nehluboká přechodová vrstva hlinitopísková a pod ní už jen čistý písek. Jak hluboko ?
Čtenáři, vyčkej času ! Jak jsem již uvedl, je tento písek jemný, tedy vhodný do malty.
Tam, kde si prorval cestu dávný tok Svitavy, tam tento tok zřejmě odplavil jemný písek
(zůstaly zde asi čtyřmetrové svislé pískové stěny v bocích údolí). Zřejmě, jak se zde vodní tok
zařezával do písčitých náplav, splavil sem štěrkový písek, vhodný do betonáží. A tak někdy
od poloviny 19. století (plus – mínus), kdy město Brno překročilo městské hradby a začalo se
rozvíjet, až do začátku druhé světové války majitelé většiny zdejších pozemků odhrnuli ornici
a začali těžit písek, který se stal výhodným obchodním artiklem. Svoji pozornost budeme dále
věnovat ložisku jemného písku, vhodného do malty. Tento jemný písek, snad v dávných dobách splavovaný dávnými vodními toky, či ukládaný mořským příbojem, (zde by se snad měli
vyslovit odborníci – geologové), který se ukládal v tenounkých vrstvičkách (většinou různobarevných odstínů, které jsou tmeleny jakoby rozpuštěným vápencem). Pokud jsou tyto
písečné náplavy přístupné z boku, dají se snadno těžit – loupat. Pokud se jimi ovšem prokopáváte shora dolů, je písek hutný a soudržný a průkop je nepředstavitelná rasovina. (Vlastní zkušenost).
Proč se o tom takto rozepisuji ? Inu proto, že v takovémto písčitém materiálu můžete kopat
chodby, aniž byste se museli bát, že se taková chodba zařítí. Nic nemusíte dřevit ! Ten materiál je kompaktní a díra v něm vykopaná je pevná a její stěny i strop jsou soudržné ! Teď mi
namítnete : „Kdo by to kopal a proč ?“ Kdo ? No přece lidé ! A proč ? Protože hledali bezpečí ! Když na vás začnou padat bomby, hroutit se domy a vy, i když přežijete, ztrácíte svoje
nejdražší, tak musíte rychle něco realizovat, co vám i vašim blízkým umožní přežití. Vy, kteří
jste neprožili válku, si to nedovedete vůbec představit ! Snaha přežít dodávala vždycky lidem
potřebnou sílu a podněty.
Za Slatinskou ulicí, tam, kde do ní ústí ulice Podlomní býval za války veliký písečňák.
Ten písečňák patřil, jak správně Marek P. Šenkyřík uvádí, panu Vystavělovi. Dnes ještě žijí
na Podlomní ulici dva jeho vnuci. Paní Vlasta Krejsová a pan Ladislav Vystavěl. Po přečtení
Šenkyříkova článku jsem s paní Krejsovou (nar. 1938) o štolách hovořil a ona si je dobře
pamatuje. Říká, že v nich byla ještě jako dvacetiletá. Dodnes ji udivuje jejich délka. A v tom
písečňáku, dnes zasypaném, kdesi v hloubce, se nachází chodby historického podzemí, o
kterých píše ve svém článku Marek P. Šenkyřík.

A teď se čtenář právem zeptá, jak to všechno vím ?

Na výše umístěném výřezu z plánu Brna vidíte za naústěním ulice Podlomní do ulice Slatinské obrys prolákliny, která je právě tím zasypaným písečňákem, ve kterém byly vybudovány ony štoly, které posloužily na konci války řadě lidí k ukrytí a přežití toho nejhoršího. Po
válce ztratil písečňák, ve kterém se netěžilo, svůj význam a zející jáma hrozila, že do ní někdo
spadne, či že se okraje mohou utrhnout a někoho zasypat. Proto bylo přistoupeno k jeho
likvidaci, zčásti zavezením (odpadky z domácností města a popelem) a zasypáním, následně
navezením ornice a pak zčásti terénní úpravou, pomocí těžkých stavebních strojů, která
srazila jeho hrany a plynulými svahy vytvořila dolík.
Dle paní Krejsové někdy na přelomu padesátých a šedesátých let (přesné datum paní Krejsová neví) rodina písečník prodala panu Belčevovi. (Pan Belčev byl národností Bulhar. O těch
se říká, že dokáží vypěstovat zeleninu i na smetišti. A u pana Belčeva se tento poznatek potvrzoval stoprocentně. V sedmdesátých a osmdesátých létech prodával čerstvou vypěstovanou
zeleninu z tohoto pozemku okolním obyvatelům. Po jeho smrti ještě pěstovala zeleninu jeho
paní. Nyní je majítelem tohoto pozemku pan Belčev – syn. Zeleninu už tam nepěstuje. Ale
není prý tam ani hřiště (které je zakresleno v mapě). (Dle informací pí Krejsové).
Ale vraťme se k existenci dnes nezvěstných podzemních štol a k tomu, co o tom vím já.
Psal se začátek dubna roku 1945 a já jsem byl dvanáctiletý kluk, zvědavý, jak už v tom věku
kluci bývají. Když otec stavěl před válkou náš rodinný domek, nepodsklepil jej, stejně jako
naši sousedé, protože tím ušetřil 15 000,- Kč. Tím pádem jsme se ale před blížící frontou
neměli kam schovat. A tu, nějaký přítel mého otce, který si vybudoval úkryt v písečňáku za
Podlomní ulicí, a který odcházel se svou rodinou kamsi na Vysočinu, kde předpokládal bezpečnější přežití fronty, předal klíče od tohoto krytu mému otci s tím, aby jej použil. A tak
jsme se do toho písečňáku nastěhovali. V té době snad už nikdo v Brně nepracoval, tramvaje
nejezdily, elektrické světlo nesvítilo, jen pekaři ještě do poslední chvíle pekli a prodávali
chleba.

Ten písečňák vypadal přibližně tak nějak, jak jsem se ho pokusil namalovat. Je to pohled od
jihu k severu, od Podlomní ulice směrem na Malou Klajdovku. Pochopitelně, protože od té
doby uplynulo už 61 let, je obrázek velmi nepřesný, moje paměť už po těch letech selhává.
Domnívám se, že těch vykopaných lochů a děr tam bylo daleko víc, ale jak to vypadalo přesně, to už si nevzpomínám. Na východní straně byla (pokud si pamatuji, co říkali dospělí),
hloubka písečňáku cca 18 m, na západní straně 22 m. Šířka písečňáku byla cca 40 m a na
východní straně tvořil písek takovou tretnu, po které se do písečňáku jezdilo. Na severním,
horním okraji písečňáku byly vysázeny mladé akátky, kolem kterých byla napnuta stará,
vyřazená ocelová lana. Kolem těch stromků, od severní strany vedla pěšina na Bílou horu.
Hledané štoly, budované firmou „Flugmotorwerke Ostmark“ (dále jen FWO) se na mém
náčrtu nacházejí úplně dole vlevo. V rámci svých klukovských aktivit jsem je v oné době
navštívil a prolezl. Už nevím, zda jsem byl v obou těch štolách, nebo jen v jedné. Ty štoly
byly cca 6 m široké a měly půlkruhový tvar. Možná od spodu byly boční stěny asi do výšky 1
metru svislé, pak přecházely do oblouku, který tvořil strop štoly. To už si přesně nevzpomínám. Jak jsem už uvedl, byl materiál, ve kterém byly štoly vykopány tak kompaktní, že držel
tvar a nerozpadal se. Vím určitě, že štola, co ležela západněji, byla do vzdálenosti asi 25 či 30
m vybetonována. Její pokračování asi do 150ti či více metrů (přesnou délku již nevím), bylo
jen průkopem ve výše popsaném písečném materiálu, bez jakéhokoliv vyztužení či zajištění.
(Bez podpěr a pod.). Stejně tak vypadaly lochy a podzemní chodby, vybudované ve stěnách

písečníku rodinami, které je přes frontu obývali. A nikdo se nebál, že by to na něj mohlo
spadnout.
Nicméně, štoly vybudované firmou FWO měly zvenčí dřevěná čela s dveřmi, za čely byly
pytle s pískem, a ty štoly byly před přechodem fronty a během ní plně obsazeny lidmi. Středem štoly byla mezera, široká asi 80 cm, používaná jako obslužná komunikace, a od ní nalevo
i napravo vegetovali lidé, kteří zde měli svoje lůžka, peřiny, vařili si zde, jedli, spali i vykonávali tělesné potřeby. Jsem přesvědčen, že při kopání těchto štol nebyla nijak řešena výměna
vzduchu, protože v zadních partiích štoly už byl takový smrad a tak vydýchaný vzduch, že
jsem měl pocit, že se dusím a rychle jsem vyběhl ven, na čerstvý vzduch.
Přesto vím, že tam byly celé rodiny, které celých čtrnáct dnů nevystrčili ze štoly nos ! Stále si kladu otázku, jak to tam ti lidé mohli vydržet.
Na třech níže položených obrázcích je hledaný písečník v dnešní zasypané podobě. Vchody do hledaných štol mohou být pod navážkou v hloubce 15 – 18 m. Tento záběr je pořízen ze
Slatinské ulice, od naústění ulice Podlomní. Tedy od jihu k severu.

Na dalších dvou snímcích je pohled na zasypaný písečník od severu k jihu, tedy od polí
směrem ke Slatinské ulici.
Hledané štoly budou pod navážkou přibližně v těchto místech ( viz obrázek níže).

Obrázky byly pořízeny 27. února 2006. To je tedy současný stav zasypaného písečňáku.
Snad jednou v dávné budoucnosti najdou ty štoly archeologové a budou dumat, co to bylo za
podivnou kulturu, která ty štoly vybudovala a k čemu jí asi sloužily. Obcházel jsem další lidi,
kteří by mohli o štolách něco vědět, ale nikdo si už nic nepamatuje. A to uplynulo od doby,
kdy štoly ztratily svůj význam teprve 61 let !
Dále se v práci o historických protileteckých krytech zmiňuje Šenkyřík o krytu, budovaném firmou Novotepra na Křížkovského ulici. (Nikoli Křižíkovského, jak uvádí Šenkyřík).
Křížkovského ulice byla zčásti zbořena při budování vnějšího městského okruhu. Zčásti ji
nahrazuje ulice Otakara Ševčíka a pokračování ulicí Ostravskou. Nicméně, zůstalo torzo konce bývalé Křížkovského ulice a to je dnešní ulice Pod sídlištěm. Tam někde byla Novotepra a
tam je zapotřebí hledat.
Josef P O K O R N Ý
ČSS, ZO 6 – 12

P.S.
V dubnu roku 2006 jsem výše uvedený materiál, jako odpověď na článek Marka
Poustevníka Šenkyříka v časopisu „Speleo“ č 43 zpracoval do posteru ( poster, čti poustr, =
výsledek určité práce, zveřejněné na stojanech a tabulích při vědecké konferenci formou
komentovaných témat, tabulek, fotografií a pod. viz „Akademický slovník cizích slov“,
Academia Praha 2005), který jsem vystavil na speleologické konferenci „Speloforum 2006“
která se každoročně v dubnu koná ve Sloupu v Mor.krasu.
Nicméně, celá věc upadá v zapomnění. Proto tento materiál zařazujeme do edice SE - 3
Josef P O K O R N Ý
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Pavel Boudný :
„HOSTĚNICE A PAMĚTI NAŠICH OTCŮ, DĚDŮ A
PRADĚDŮ.“
Redakční poznámka SE – 3 :
Text, který vám předkládáme je prací prostého člověka, který měl rád svůj domov,
svůj kraj plný vápencových skal a tajemných jeskyní. Již jako dítě naslouchal vyprávění
starých pamětníků a nechtěl, aby upadly v zapomenutí. Tak ve volných chvílích usedal a
zapisoval svojí upracovanou rukou tyto vzpomínky. My je zařazujeme mezi naše
témata, protože si myslíme, že i ony zde mají své místo.
Pan Pavel Boudný se narodil v Hostěnicích dne 27.6.1890 a zemřel tamtéž 7. 3. 1972. Pan
Boudný žil v Hostěnicích jako domkář a živil se jako příležitostný lesní nebo zemědělský
dělník. Informace o něm stejně jako přiložené materiály mám od jeho dcery, paní Boženy
Skřivánkové,se kterou jsem se před časem, při hledání historických pramenů o Hostěnicích
seznámil. (Viz níže). Pan Boudný sepsal vlastní rukou vše, co o Hostěnicích a jejich historii
věděl.
S paní Skřivánkovou mne seznámil můj přítel, jeskyňář a spolupracovník z První Brněnské
strojírny, Josef Uher, který měl v Hostěnicích chatu a s paní Skřivánkovou se dobře znal.
Když jsem začal sbírat materiály o „Franckovi Capramentovi“ na svoji pozdější knihu o
tomto objeviteli Ochozské jeskyně, tak mne právě Josef upozornil na texty pana Boudného
(viz příloha).
Nejprve mi Josef Uher přinesl ty texty i se svolením paní Skřivánkové, že si texty mohu
pro vlastní potřebu oxeroxovat a používat je. Já jsem se původně domníval, že pan Boudný
texty své dceři diktoval a ta že je psala na stroji. Nepředpokládal jsem, že by dřevorubec psal
na stroji.
Když jsem se však později s paní Skřivánkovou seznámil, dozvěděl jsem se od ní, že
původně byl celý tento materiál rukopisem, který psal Pavel Boudný svojí upracovanou
rukou. Po jeho smrti zapůjčila rukopis Janu Hynštovi z Ochozi (Ochozané tvrdí, že název
jejich obce je ženského rodu, tedy : ta Ochoz !) a ten už jí nevrátil originál rukopisu, ale
strojopis, jehož okopírovanou podobu máte v příloze. Kam se poděl originál rukopisu už paní
Skřivánková neví. Prý zůstal nejspíš někde u Hynšta.
Příležitostně, když jsem se dostal do kontaktu s Honzou Hynštem (Od Marka Poustevníka
Šenkyříka dostal Honza přezdívku „Děda Ochoz“), uhodil jsem na něj, a zeptal se jej, kam se
poděl originál rukopisu. Honza se zamyslel a po chvíli z něj vypadlo : „Člověče, to asi
opisoval můj táta !“ Víc jsem z něho už nedostal.
Honza Hynšt je pro mne také známá svérázná ochozská figurka, v řadě věcí plná záhad.
Ale o Honzovi si povíme ve zvláštním povídání ve zvláštní části vzpomínkového materiálu.
Stejně tak i o paní Boženě Skřivánkové, o které se zmíním na konci tohoto materiálu..
Josef Pokorný, člen SE - 3
Vraťme se však k Pavlu Boudnému !

Pavel Boudný :

Hostěnice a paměti našich otců, dědů a pradědů.
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Na horních dvou obrázcích je paní Božena Skřivánková, dcera pana Pavla Boudného.
Paní Boženu Skřivánkovou, která bydlí v Hostěnicích č. 117 jsem navštívil v sobotu 20.
ledna 2001. Během našeho rozhovoru také zavzpomínala na časy minulé a mimo jiné řekla
toto :
„Kdysi byly v Hostěnickém údolí rybníky. Později byly vysušeny a byly zde louky. Mezi
roky 1970 až 1980 byly rybníky nad Hostěnicemi znovu vybudovány. Z bývalého rybníka
pod obecním úřadem vznikly dvě pole. Tyto pole se nazývaly „Na hrázi“. Bylo to někde za
dnešní samoobsluhou. Zde někde také bylo „Motalovo pole“. Při práci na tomto poli se zde
jednou, znenadání propadly koně Vaška Hájkového. (Vašek Hájek byl zetěm Motala, manžel
jeho dcery Zdeňky). V místě propadu povozu vznikla prohlubeň, která se vždy při deštích
zaplňovala vodou, (závrt ???) která se postupně vsakovala.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyjděme z informace paní Skřivánkové a seřaďme si nyní propadání :
Hostěnické propadání 1. – výšková kóta 371 m n.m. – leží na pravé, severovýchodní straně
„Vilémova údolíčka“ , pod skálou Gavaňou. (Uvedené názvy jsou názvy dle Dr. Martina
Kříže). Dnes nazývají členové ČSS ZO 6 – 12 skálu Gavaňu „Říčánkova skála“.
Hostěnické propadání 2. – výšková kóta 370 m n.m. – leží na levé, jihozápadní straně
Vilémova údolíčka, pod skálou Gavaňou. Hostěnické propadání 2. je povodňové. Za povodní
přeteče voda hrázky u Prvního propadání, vytvořené v r. 1911 – 12 německými jeskyňáři
z VDT – GfH a udržované současnými jeskyňáři a teče do níže položeného Druhého
propadání.

Voda z obou těchto propadání teče do neznámých prostorů za Ochozskou jeskyní a při
povodňových stavech vytéká jednak Estavelou a jednak protéká Novou chodbou Ochozské
jeskyně, jejími Velkými dómy a chodbou Hadicí vytéká do údolí Hádecké Říčky.
Hostěnické propadání 3. – výšková kóta zatím neurčena, (RNDr Jan Himmel uvádí –
v úrovni údolního dna). Tato lokalita je nám známá jako „Smetištní závrt“, a je opuštěným
propadáním. Leží mezi cestou a okrajem lesa asi 180 m. od můstku u čistící stanice proti toku
Hostěnického potoka. Při průzkumech, financovaných „Správou dálkových kabelů“ na
sklonku osmdesátých let minulého století byla dvěma osinkocementovými rourami o průměru
250 mm pod přilehlým polem přivedena k tomuto závrtu voda ze zahrazeného potoka a závrt
byl zavodněn. Ty roury jsou pod polem mezi potokem a závrtem uloženy dodnes. RNDr Jan
Himmel ze ZO 6 – 11 se tehdy několik let věnoval výzkumu, kam tyto vody tečou. Výsledky
a poznatky svého zkoumání zpracoval v článku „Nové poznatky o směru podzemního toku od
Hostěnického propadání 3“, který vyšel v časopise Speleo č. 34 / 2002 na str. 7 – 9. Podle
těchto závěrů Dr Himmela byla tato voda zachycena v Průzkumném vrtu č. 24 v hloubce 120
m. Později byla tato voda zachycena i ve vyšších úrovních.Směr toku vody je dle Dr.
Himmela jihojihozápadní, směrem k těženému lomu. Bližší informace lze najít v citovaném
článku.
Hostěnické propadání 4.- dnes zaniklé, patrně činné v době, kdy potok údolím ještě
meandroval, před jeho regulací. Předpokládám jeho spojitost se závrtem na Motalově poli.
Stejně jako voda z Propadání 3., tak i voda z Propadání 4 určitě tekla nyní zasedimentovaným
jeskynním systémem na Mokrou.
Nechme však dále vyprávět paní Skřivánkovou :
V roce 1970 byla prováděna v Hostěnickém údolí meliorace. Mělo to být opatření, které
mělo sloužit ke zlepšení přírodních podmínek v krajině. To mělo nastat odvedením
přebytečné vody z údolí. Bylo vybagrováno nové, napřímené potoční koryto a původní koryto
meandrujícího potoka zahrnuly buldozery. Stromy kolem potoka byly před tím vykáceny.
Vybagrované koryto dláždil velkými betonovými dlaždicemi cikán, který si postavil takovou
boudu v lomu pod Smetištním závrtem, ve které v průběhu práce bydlel.
Pro krasové podzemí, kam se potok propadá to ani šťastné řešení nebylo. Uvolněnou
zeminu voda spláchla do podzemí, které patrně zanesla náplavou. Dříve, při větších vodních
stavech zachycovaly splachovanou zeminu potoční meandry. Nyní voda splachuje vše do
Propadání. (Do Vilémova údolíčka – pozn. red.).
Po melioracích v r. 1970 došlo ke sloučení JZD Hostěnice s JZD Pozořice.
Následně jsem se paní Skřivánkové zeptal co ví o tom, jak a kdy byla vybudována cesta
Kamenným žlíbkem z Hostěnic do údolí Říčky. (Podle MUDr Rud. Prixe se tak stalo v r.
1922).

Paní Skřivánková si vzpomněla, že jí před časem vyprávěla paní Lída Hodáňová, rozená
Křížová, která se narodila v r. 1912, že si ještě pamatuje jak chodívala za První světové války
s maminkou, která nosila vždy na zádech nůši s obilím, (zrním) do mlýna v údolí Říčky
k semletí. Chodívali strží (kaňonem) Kamenného žlíbku, na jehož dně, jak si paní Lída
pamatuje, mezi kameny a křovím vedla úzká pěšina. Ta paní ještě vzpomínala na to, že si
pamatuje, že někde uprostřed té rokle byly tři veliké balvany, a zde její maminka při cestě
zpět do Hostěnic, tj. do strmého kopce vždy odkládala nůši s moukou ze semletého obilí a
odpočívala.
Paní Hodáňová prý také vzpomínala, že cesta Kamenným žlíbkem byla někdy po První
světové válce upravena a vybudována do dnešní podoby. (Což by potvrzovalo informaci R.
Prixe).
Na moji otázku, co paní Skřivánková ví o Kaprálově mlýně mi paní Skřivánková řekla, že
tento mlýn původně patřil rodině Hudců. Ing Kaprál jej koupil někdy na sklonku r. 1938 a
postupně mlýn přestavěl na sídlo. Příčinou přesídlení p. inženýra Kaprála, ředitele modřické
Biovety z Modřic na Kaprálův mlýn byli modřičtí Němci, kteří striktně požadovali, aby jeho
dcera navštěvovala v Modřicích německou školu.
Podle paní Skřivánkové vybudoval mimo jiné Ing. Kaprál v areálu mlýna, v údolní nivě
„šnekárnu“, která byla oplocena deskovým plotem. (Jde patrně o farmu na pěstování
hlemýžďů). Někdy kolem roku 1939 vytrvale pršelo asi měsíc. Sypaná hráz Hádeckého
rybníka nevydržela nápor přívalu vod a protrhla se. Voda zaplavila údolí a povodňová vlna
smetla i šnekárnu.
Někdy v r. 1942 byl Hádecký rybník znovu obnoven.

