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Motto : Miloš

Zeman :

Život každého z nás jednou skončí. Ohlédnete-li se za svým životem, mělo by za vámi
něco být !
Může to být katedrála, může to být kostel,
nebo jen kaplička. Něco, do čeho jste vložili
každý den svého života aspoň jednu cihlu.
Nenadávejte na své okolí, ale dávejte cihlu
k cihle !

Vážení příznivci i kritici naší Edice SE – 3.
Opět se vám hlásíme s příchodem nového roku. Přežili jsme rok 2012, dokonce i ohlášený
konec světa nás jaksi nepochopitelně minul. Z naší starobadatelské trojice nikdo neubyl, dokonce se přihlásilo několik nových externistů, kteří nám fandí a jsou ochotni přispívat svými
zážitky, poznatky a zkušenostmi z badatelské praxe v jeskyních Moravského krasu.
Jsme jim za to docela vděčni a tím jsme ex obligo, že jejich myšlenky „vykrádáme“ jinou
legální formou. Stále víc bychom se chtěli věnovat historii „předaného slova“ a jít cestou věhlasných historiků, kteří tuto formu předávaných historických informací považují za nejcennější a pravdě nejbližší.
Námi publikované příspěvky nejsou nijak cenzurované, snažíme se vyhýbat příspěvkům na
hraně porušení autorských práv a hlavně za hranou lidské a kolegiální slušnosti. Naše snaha
není za každou cenu se prezentovat jako relikt vymřelého speleologického druhu, ale pomáhat
těm, kteří jsou ochotni naslouchat a hlavně uvažovat, případně i v praxi uplatňovat něco z toho co se snažíme nabídnout a co na internetu rozhodně neobjevíte.
Pokud jste příznivci našich nezištných snah, prosíme za kapku ohleduplnosti a mírného odsudku. Naše samizdatová prezentace je jen jednou z forem, která by, přestože jde proti běhu
času, mohla přinést i něco, co se týká současnosti a snad i budoucnosti.
Geologové mají svoje heslo : Mente et maleo (volně přeloženo – Myslí a kladivem). Přáli
bychom jeskyňářům něco podobného :

Mente et spelaeo !
Váš Laďa SLEZÁK.
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POKORNÝ:

Slovo o autorovi.
( Předmluva).

Autor odborné práce, která leží před vámi a čeká na to, až ji začnete číst, je mým přítelem
pozdního věku. Spojuje nás společný zájem o kras, a díky němu se náplň mého stáří stala
smysluplnou. Proto mi dovolte, abych vám jej alespoň ve stručnosti představil.
Mgr Ladislav Slezák se narodil v r. 1934 v Brně – Řečkovicích, kde absolvoval obecnou
školu. Dále vystudoval osm tříd reálného gymnázia v Brně – Králově poli na Slovanském náměstí, kde v r. 1950 zorganizoval studentskou skupinu jeskyňářů při Speleologickém klubu
pro zemi Moravskoslezskou v Brně, jehož byl členem.
Skupina krátce pracovala ve střední části Moravského krasu na Býčí skále, pak, v r. 1951
přešla pod vedením Jaroslava Dvořáka do jižní části Moravského krasu, do Ochozské jeskyně
a jejího okolí.
Po maturitě v r. 1952, kdy její členové přešli na vysokoškolská studia pracovala tato skupina již jen sporadicky, až nakonec v r. 1956 ukončila svoji činnost úplně. Její členové se totiž,
po ukončení studií rozešli na místenkově přidělená místa.

-3Autor nastoupil u Spišských železnorudných baní ve Spišské Nové Vsi jako obvodový
geolog pro těžbu sideritů v Luciabani a Smolníku. V roce 1958 se vrací do Brna a nastupuje
jako mapér – geolog u Ústředního ústavu geologického (ÚÚG) Praha, kde pracuje v pracovní
skupině pod vedením Jaroslava Dvořáka na geologické mapě Moravského krasu. (1960 – J.
Dvořák – L. Slezák im. kol.).
V roce 1960 odchází jako vedoucí nově zřízeného Oddělení pro výzkum krasu při Moravském muzeu v Brně, kde působí až do roku 1968. V tomtéž roce byl pozván do konkurzu na
místo vedoucího organizace Moravský kras v Blansku, provozu jeskyní, kam nastupuje ještě
v létě téhož roku.
Přesto, že odmítá vstup „internacionální pomoci“armád spojeneckých vojsk a odmítá vstup
do KSČ, buduje cílevědomě organizaci, v jejíž čelo byl postaven, zakládá Ochrannou stráž
Moravského krasu, Dokumentační oddělení a vede profesionální výzkumnou skupinu.
V r. 1973 úspěšně organizuje potápěčskou sekci při pořádání 6. Mezinárodního speleologického kongresu v Olomouci, který otevřel tajnou emigrační cestu potápěčům z ČSSR do
Kanady. Na činnost L. Slezáka proto nasadila STB 2 agenty z řad zaměstnanců a tak byl
začátkem roku 1974 z funkce odvolán. Byla mu ponechána jen funkce vedoucího výzkumné
skupiny. Spolu s touto skupinou byl posléze v r. 1977 delimitován do nově vzniklé Správy
ChKO Moravský kras.
V roce 1989 byl rehabilitačními orgány příslušných stupňů plně rehabilitován a požádán o
návrat do funkce ředitele Správy Českých a Moravských jeskyní. (Tato organizace zahrnovala
všechny veřejnosti přístupné jeskyně na území Čech a Moravy).
L. Slezák tuto funkci přijímá a přes sílící privatizační snahy z různých stran dosahuje vynětí jeskyní z možné privatizace a tím zajištění jejich zákonné ochrany. V roce 1995 odchází
L. Slezák do zaslouženého starobního důchodu.
Není již osobou výdělečně činnou, ale tím víc přispívá svými zkušenostmi a radami speleologům, vede odborná školení, semináře a exkurze. Spolupracuje s Kluby důchodců i s odbornými institucemi, jako například s Geologickou službou ČR.
Se dvěma přáteli ( s Richardem Cendelínem a Josefem Pokorným ), bývalými aktivními
jeskyňáři založil při ZO 6 – 12 „Pracovní skupinu SE – 3“ (Tři senioři), která společně se
svými dalšími externími spolupracovníky každoročně vydává ve své Edici soubor poznatků a
krasových příspěvků všeho druhu, vypálených na CD.
Je to v podstatě náhrada krasového časopisu. Výhodou je, že tuto edici mohou členové
pracovní skupiny SE – 3 zhotovit sami s nevelkými režijními náklady. (Pokud ovšem nepočítáme vlastní čas a píli do toho vloženou). Tento způsob publikace však dovoluje prezentaci
dokumentace, plánků a fotografií v rozsahu, který nemůže poskytnout žádný časopis. A L.
Slezák je právě zárukou smysluplnosti a odborné náplně této edice. Budiž mu za to dík.
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Motto :

Kámen....
Jsem nejstarším obyvatelem této planety.
Jsem kámen, co vzešel z ohně i vody.
Jsem věrný přítel a ochránce.
Dal jsem ti, člověče, oheň a jeskyně, abys našel
úkryt pro přežití v časech zlých.
Buď ke mně alespoň trochu shovívavý a snad i
trochu vděčný za to, že ti posloužím jak k tvorbě
uměleckého díla, či magického kruhu kolem ohně,
nebo jen k zatloukání kolíků tvého stanu.

Ladislav Slezák.
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Ladislav Slezák :

Geologický průvodce jižní částí Mor. krasu.
Úvod :
Když jsem před více jak šedesáti léty vstupoval do území Moravského krasu, vyzbrojil
jsem se publikací autority nejvyšší, Karlem Absolonem a jeho unikátní knihou Moravský
kras. Dal jsem si opravdu záležet, a když jsem publikaci odkládal, měl jsem pocit „krále
krasu“.
Když jsem vyrážel do terénu, začal jsem propadat orientační i odborné beznaději a do výše
zmíněného zdroje jsem se vrhal častěji a častěji, per partes a hezky po malých soustech. Jak
jsem postupně „rozum bral“, bylo to ještě horší. Vkrádaly se pochybnosti, nové a nové zdroje
informací, nové teorie.
Absolona jsem již rozparceloval na zoologa, speleologa, geografa, méně už geologa, ale také psychologa, tvrdého organizátora s podnikatelskou duší a obhájce svého „velkého Já“ za
každých okolností a každou cenu. Paní Absolonová se jednou jedinkrát svěřila, že viděla
svého muže pokořeného a v slzách. Bylo to po výslechu na služebně Gestapa v Kounicových
kolejích.
Prostudoval jsem snad všechny „Průvodce z Moravského krasu“. Vyznačují se různým
stupněm odborné fundovanosti, jsou strohé i rozvláčné, striktně se drží tématu či odbíhají do
jiných témat. Všechny nesou jediný společný znak. Autoři do nich vkládají snahu předat svoje
znalosti těm, kteří půjdou ve stopě jejich průvodce. Turista ? Botanik ? Obdivovatel tvarů přírody ? Historik ? Návštěvník míst s vyhlášeným občerstvením ? Nebo jen takový čumil či
bloumal, bezcílný konzument krás přírody ?
Každý Průvodce je tak trochu zrcadlem své doby. Jeho autor, či autoři jím poskytují určitý
druh služby, přenosu vlastních poznatků, zážitků a euforie v koncentrované formě a příjemném očekávání následných událostí.
Průvodce je obvykle sestaven tak, aby kromě dávky odbornosti postihoval i stránku citovou, estetickou a fyzicky praktickou (restaurace a občerstvením s doporučenými pochutinami).
Dalo by se shrnout, že Průvodci byli čtivem oblíbeným, až dokonce žádaným v dobách, kdy
se převážně chodilo po krajině pěšky. V dnešní době byl průvodce jaksi vytěsnán k okraji zájmu a nahrazen kvalitní turistickou mapou s případným komentářem. Zvláště zvídavý turista
se může v předstihu zdokonalit ve znalostech na internetu.
V poslední době se turista, (sice pozvolna ale přece), vrací k metodě „per pedes“, byť
mnohdy za podpory nordvalkingových holí (ach ta starší generace) a dohánění toho, na co dříve nebyl čas. S těmito aktivitami ruku v ruce vstávají novodobí obrozenci. Vzdělávají mládež
ve vztahu k přírodě, její ochraně a hlavně k jejímu pochopení. Vypadá to, že i Průvodcům se
blýská na lepší časy.
Po celou dobu svého odborného vzdělávání jsem, jako posvátné, nosil stále při sobě heslo
jednoho z našich profesorů. To heslo znělo : „Nikdy, ani lidsky, ani odborně, nepodceňujte
svoje posluchače, chcete-li, aby vám skutečně naslouchali.“

-6Zároveň bych si dovolil poprosit čtenáře, aby nehledali v předloženém materiálu nejaktuálnější výsledky dílčího charakteru. Jsou velice přínosné, ale v celkovém kontextu by mohly
schématický pohled komplikovat. Zájemcům o toto téma mohu doporučit hledat novinky na
internetu.
Materiál, ze kterého jsem vycházel byl zpracován v r. 1984 skupinou odborníků pro potřeby vzdělávání zaměstnanců provozů jeskyní (vydal Odbor kultury ONV Blansko, Moravský
kras Blansko a KSSPPOP Brno). Dále zde byly použity některé výsledky obsažené v autorově
diplomové práci (L. Slezák, 1955 – 1956, Geologický výzkum devonských vápenců v okolí
Mokré).
Možná, že i tyto důvody mne vedly k sepsání této malé pomůcky a od jihu k severu začínám záměrně. Kaprálův mlýn na Říčkách dostane nové poslání a já si připomenu moji diplomovou práci z let 1955 až 56. (Název viz výše).

Historie geologických studií širšího okolí.
Základem geologických prací na území Moravského krasu jsou práce pánů profesorů Aloise Makowského a jeho asistenta Antonína Rzehaka z Vysoké školy technické v Brně. V r.
1883 vydali v Naturforschenden Vereine in Brünn geologickou mapu (Geologische Karte der
Umgebung von Brünn) provedenou v barvotisku na podkladě v měřítku 1 : 75 000. Celý list
zabírá území od Sloupu na severu až po Židlochovice na jihu.
V létech 1910 – 1912 zpracovali oba pánové stratigrafickou část a tektoniku karbonátového komplexu Moravského krasu. Uvádějí ve spodních šedých vápencích korály, ve středních,
modrošedých vápencích zbytky brachiopodů, v nejvyšších souvrstvích pak cephalopody, mlže
a ryby. A. Rzehak se též zabývá svrchním devonem, popisuje clymeniový vápenec z Hádů,
kde též studuje výskyty devonských polymiktních slepenců.
V r. 1871 vydal K.und.K. geologische Reichsanstalt geologickou barevnou mapu, rovněž
v měřítku 1 : 75 000, jejímž autorem je Graf L. V. Tausch. Tato mapa je orientována více na
území západně od Moravského krasu, přesto, že Moravský kras je v ní také zachycen s jižní
hranicí na linii Ochoz. Vlastní práce se nezabývá detailní stratigrafií devonských sedimentů,
spíše jejich ohraničením vůči nekrasovým okolním komplexům, spekuluje též o stáří krasových dutin.
Otázkami karsologickými a morfologickými se zabýval ve svých studiích J.V. Procházka.
Kromě tektonických prvků, důležitých při tvorbě krasových tvarů si všímal rozmístění zbytků mladotřetihorních sedimentů. Tektonikou a stratigrafií se zabýval též Herrman Bock,
který mimo jiné prováděl celou řadu velmi odvážných jeskynních výzkumů.
Stratigrafií se také zabýval Fr. Ed. Suess (1905), který břidličné vápence a břidlice stratigraficky řadil do svrchního devonu. Některé dílčí stratigrafické a tektonické problémy řešil K.
Absolon, jehož doménou v Moravském krasu se stal speleologický výzkum a využívání jeskyní pro veřejnost.
Jan Knies se zabýval komplexním poznáním krasu, sběry materiálu a dokumentací. Tuto
činnost uplatnil při výstavbě soukromého Kniesova muzea ve Sloupu. Paleontologií jižních
okrajů vápenců v oblasti Hádů detailně studoval H. Opennheimer.
Geomorfologií, speleologií a všeobecnou geologií, včetně rozsáhlých prací archeologických a geodetických se zabýval Martin Kříž (notář ze Ždánic) se svým kolegou Floriánem
Koudelkou. Křížovy publikace, zvláště pak „Průvodce do moravských jeskyň“, díl II. z r.1902
byly základní literaturou pro počínající zájemce o Moravský kras.
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slouží hlavně v kapitolách informací o stavu jeskyní, podzemních a povrchových toků a
hlavně rozsáhlých změnách,které povětšině způsobil člověk svými zásahy. Přesto, že Křížovy tehdejší poznatky byly místně překonány, v řadě případů neztrácejí na aktuálnosti.
Veškeré technické práce financoval M. Kříž z vlastních zdrojů, což by v dnešní době bylo
nepředstavitelné.
S novým přístupem ke studiu území a hlavně ke geologickému mapování přistoupi1 Karel
Zapletal v r.1922. Jeho "Přehledná geologicko-tektonická mapa Moravského krasu mezi Sloupem a Brnem"na které pracoval od r.1919 je v měřítku 1:25 000 prezentována jako čistě
geologická verze (bez rušivého geodetického podkladu) s bohatými vysvětlivkami pro roz1išení geologických typů hornin, vyznačením směrů a sklonů vrstev a jejich souborů a vyznačením vymapovaných průběhů tektonických linií. Mapa tohoto typu představuje celé území
Moravského krasu bez lokálních detailů.Mapa je ukázkou celkového pohledu jejího tvůrce na
zpracování větších regionálních celků.
Oblast Hádů z hlediska paleontologie studoval Zdeněk Jaroš. Atraktivní území Moravského krasu lákalo k mapování Radima Kettnera, který tam pořádal pravidelné mapovací tábory
pro studenty geologie Karlovy univerzity v Praze. Ve svých tektonických náhledech se pánové K. Zapletal a R. Kettner často diametrálně liši1i. K. Zapletal byl spíše zastáncem projevů
radiální tektoniky, R. Kettner naopak tektoniky tangenciální. Kettnerův spolupracovník Ferd.
Prantl, paleontologicky vyhodnocoval práce Kettnerovy a jeho spolupracovníků. Problematikou stromatopor se zabýval_ Zdeněk Špinar (1941). Mil. Pokorný (1947) zpracovával stratigrafii a tektoniku převážně jižní části Mor.krasu, stejně tak jako J. Jarka (1948).
V průběhu roku 1955 se tehdejší ministerstvo kultury (po dlouhých letech neúspěšných pokusů) dopracovalo k záměru vyhlášení Moravského krasu jako Chráněnou krajinnou oblast.
Ochrana území byla komplikována drobnou těžbou a zpracováním vysoce kvalitních vysokoprocentních vápenců. Převážně pálení vápna v šachtových pecích, bylo přehodnoceno a těžený vápenec, jako vyhraněná surovina byl povolen k těžbě v omezeném množství jako surovina pro chemickou výrobu a saturační účely pro cukrovary. Celková koncepce lomového hospodářství směřovala ke koncentraci při samotné jižní hranici vápencového území, t.j.do oblasti Hádů, Lesního lomu a prostoru severně od Mokré. Hády byly v té době již zablokovány
těžebními prostorami velkolomu „V džungli“, Růženina lomu a Lesního lomu.S menším
lomem „V Habeši“ se již nepočítalo. Vyjmenované území spadalo pod Maloměřické vápenice
a cementárny n.p. Prostor v Mokré byl rezervován pro nově vznikající CEMO(Cementárny
Mokrá n.p.)
Vytýčená a navržená plocha k ochraně území Mor. krasu představovala 100 km2 .Do finálního jednání o rozloze území vstoupily CEMO a dosáhly změny již navržené a vyhláškou
stanovené hranice.V r.1956 byl tak uplatněn zákon 40/1956 Sb. o státní ochraně přirody, doplněný Výnosem MŠK Č.18.001/55 - A/6 ze dne 4.7.1956 o zřízení CHKO Moravský kras.
Původně navržená plocha byla tak díky intervenci CEMO zmenšena o 4 km2 ( jako dobývací
prostor plánované těžby budoucí cementárny ). V předstihu k vyhlášení CHKO MK a spolupráci s ÚÚG Praha mně byla doporučena ke zpracování daná oblast formou diplomové práce.
Bylo potřeba vypracovat geologickou mapu s podrobnou dokumentací pro odhad surovinových zásob v kategorii C-2. Současně ÚÚG v Praze zadal své pobočce v Brně zpracování celého území Moravského krasu v rámci vládního úkolu (6/X), „Zpracování moravského paleozoika.V tandemu s kol. Jaroslavem Dvořákem jsme postupně zpracovali základní geologickou
mapu celého území Moravského krasu v pracovním měřítku 1:10 000 (konečná verze byla
1:25 000 jako mapa odkrytá). Jako specialisté dále na úkolu pracovali : Ivo Chlupáč (paleolontologie) Arnošt Galle, Vlasta Zukalová (korálová fauna), Josef Pták (tektonika).
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jejíž pracovníci studují některé detaily a provádí reambulaci obou mapových listů (Líšeň,
Macocha). Je zcela pochopitelné a logické, že výzkumné metody a poznatky v průběhu času
značně pokročily. Proto byly některé dřívější poznatky korigovány.

Geologické poměry celého území Moravského krasu.
Tato kapitola přibližuje rámcově přehled geologie a tektoniky většího územního
celku.Bude tak možno vysledovat vývoj prací a názorů starších autorů (jak bylo uvedeno níže
v kapitole o historii prací) a tím se přiblížit k jednotlivým menším celkům zájmového území.
Sedimentační prostor Moravského krasu navazuje na postupnou transgresi devonského
moře po ose S – J. Nejvyšší spodní devon je datován tentakulitovými břidlicemi, které vznikaly v hlubším moři na území Vysokého a Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny.V jesenické oblasti do těchto břidlic pronikají vyvřelé horniny jako výsledek podmořského vulkanizmu. Pokud se tvoří vápence, jsou převážně chemogenního původu.V rámci tohoto procesu
se tvořila vulkanická ložiska železných rud (typ Lahn-Dill). Na rozhraní spodního a středního
devonu vulkanická činnost doznívá, tektonické pohyby stlačuji mořskou záplavu k východu a
ta se dává do pohybu směrem k jihu, do ob1asti Moravského krasu. V období svrchní části
středního devonu postihuje mořská transgrese staré členité podloží tvořené horninami Brněnského masívu.
Někteří geologové jsou toho názoru, že postupně zaplavovaný Brněnský masív mohl vyčnívat jako ostrovy. Do sedimentační pánve jsou splavovány zvětraliny z okolních,výše
položených terénů, které se hromadí v pobřežních zónách. Na tato bazální klastika začínají
sedimentovat vápence. Začíná éra bohatého života v poměrně mělkém, čistém a teplém moři,
kde vznikají obrovské kolonie (biohermy) přisedle žijících živočichů (koráli, amphipory, stromatopory a pod.).Jejich odumřelé schránky byly stavební hmotou později zpevněných
vápencových souvrství. V období svrchního devonu přichází opět období tektonického
neklidu.Dno geosynklinály směrem k východu klesá. Tento proces způsobuje výrazné změny
ve složení sedimentů přinášených do sedimentační pánve. Místo od místa se stává litologie
složitější. Karbonáty jsou postupně nahrazeny silicity. Období spodního karbonu je reprezentováno tvorbou břidlic,které se rytmicky (kulmská facie)střídají s pískovci, prachovci, dále
pak s drobami a mohutnými akumulacemi slepenců. Překotnost sedimentace slepenců je patrná i z valounů devonských vápenců,snesených z obnažených částí terénů.
Geologická minulost z období permu a triasu není z území Moravského krasu známa.V
období jury se Moravský kras prezentuje většinou jako souš. Zaplavena byla jen malá část,
kde se uchovaly fragmenty jílovito-písčitých a vápenito-rohovcových sedimentů. (Olomučany, Hády). Křídová transgrese se podílela na denudaci celého komplexu podložních hornin
a zanechala nám velmi odolná křemitá rezidua rozprostřená v depresích i na povrchu krasu
(rudické vrstvy, křemence, písky). Mladotřetihorní transgrese postupně zasáhla území Moravského krasu při svém postupu od jihu. Postupně tak zmizela stará říční síť z období paleogénu, vzniká nová říční síť a postupně se stabilizující mořská hladina zaplavila deprese, jeskynní
systémy a údolí až po odhadovanou nadm.výšku 500m. Důsledky této poslední záplavy území
Moravského krasu ovlivnily velmi komplikovanou hydrografickou situaci v průběhu celého
pleistocénu.
Stratigrafická tabulka (viz další strana).
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Litologické poměry na území Moravského krasu.
V této kapitole přistoupíme k hodnocení litologie opět z pohledu celého území. Pokud
bychom se později věnovali zpracování Geologického průvodce severní části Moravského
krasu ,ušetříme si některé ze všeobecných kapitol. Na tomto místě si dovolujeme upozornit i
na námi použité dělení území. Všeobecně zaužívané rozdělení území, na severní, střední a
jižní podle hydrografických celků nám nevyhovuje z hlediska vedení tras vlastního průvodce.Chceme čtenáři prezentovat lokality,které jsou reprezentativní a schopné vydat charakteristický obraz o lokalitě. V samotné jižní části Moravského krasu se sice nabízené lokality také
vyskytují, jsou však mnohdy obtížně k nalezení nebo jsou zaniklé. Naše hranice proto bude
vedena v linii Křtinského údolí mezi Adamovem a Křtinami.

Brněnská vyvřelina.
Staré, prahorní mohutné vyvřelinové těleso přináleži jednotce Českého masívu.Převážně je
složena ze středně zrnitých granodioritů a jejich diferenciátú. Složení z hlavních minerálů,
živce, biotit, amfibol, křemen se místo od místa mění. Obsahují četné akcesorické minerály,
které lokálně přitahují sběratele (velké vyrostlice titanitu). Základní vyvřelinové téleso je
protkáno sítí žilných růžových aplitů a místy v některých výchozech aplitové žíly převládají.
Hlavní masiv tělesa granodioritů je prorážen velkými tělesy bazických vyvřelin typu diabasů
a dioritů. Masív je tektonicky silně porušen povětšině velmi starou radiálni tektonikou (převažují směry SZ – JV) doprovázenou tektonickými zrcadly a mylonitovými zónami. Hojné jsou
druhotné minerální výplně (kalcit, chlorit, palygorskit,nevýznamným zrudněním typu pyrit,
chalkopyrit, bornit, malachit, azurit, opálové mázdry).
Brněnská vyvřelina je místně do značných hloubek detritizovaná. Na řadě míst byla těžena
jako stavební kámen a drtivo. Na území Mor.krasu aktivní ťěžbu brněnské vyvřeliny nemáme.
Nejbližší aktivní lom je v údolí při silnici Lelekovice - Vranov.

Lokality dle průvodce.
Brno-Obřany, opuštěné lomy na pravé i levé straně Svitavy před železničním tunelem č. 1.
Střednězrnný granodiorit nazelenalý až narůžovělý s výraznými tektonickými poruchami a
tektonickými zrcadly. Místy jsou amfiboly nahloučeny do nepravidelných hnízd,četné jsou
žilky růžového štěpného kalcitu. Oba lomy byly využívány při stavbě železnice Brno – Česká
Třebová (1843 -1849).
Mordovna, zářez polní cesty která sestupuje z Hádů k visuté lávce pro pěší, která se klene
nad železniční tratí a směřuje k areálu bývalé cementárny. Totálně detritizovaný granodiorit.
Jednotlivé komponenty je možno lehce izolovat. Lokalita se uvádí jako školní příklad nálezů
vypreparovaných sloupečků biotitu.

Adamov, údolí Křtinského potoka.
Prakticky v celém úseku údolí mezi Švýcárnou až po soutok Křtinského potoka se Svitavou v Adamově jsou odkryta přírodní defilé v granodioritech. V ostré zátočině u Františkovy
huti jsou hojné výskyty aplitů s příklady sekundárních deformací (přetržené žíly, torzní trhliny
a plochy). Granodiority byly též zastiženy v umělém odkryvu širokoprofilové štoly č.1, která
¨
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až 1951.

Kanice – staré úvozy za pneumatikárnou.
Granodiority se tam vyskytují silně navětralé, místy z nich vystupují vypreparované aplitové
žíly. Obdobně jako na Mordovně na Hádech je zde možno sbírat sloupečky biotitu.

Babice, u dolní hájenky.
Přírodní výchozy a zářez silnice Kanice – Babice, obnažují silně rozvětralé granodiority
rezavých a červenavých barev. Četné jsou poruchy vyhojené mylonitovou výplní složenou
převážně z rozvětralých chloritů a zpevnělých rezavých a žlutavých jílů.V těchto výplních je
možno nalézt vtroušené rozpadlé krystalky čirého kalcitu.

Ochoz‚ u kapličky pod Příhonem.
Na této 1oka1itě jsou opušťené drobné lomky, kde se těžil rozpadlý granodiorit pro stavební účely, výsypky cest kolem domů a do chodníků v zahrádkách. V těchto lomcích byl zastižen kontakt s bazálními klastiky ve formě fialových světle žlutě smouhovaných rozpadavých
pískovců. Výskyty granodioritových detritů je možno sledovat v Ochozi kolem kostela a hřbitova. Granodiority tam byly těženy v plochých depresích a používány na úpravy hřbitovních
cest a hrobů.

Ochoz, zářez silnice Ochoz - Líšeň při. výjezdu z obce.
Ve stoupání silnice je několik odkryvů po pravé i levé straně.Dnes jsou výchozy zčásti rekultivovány, zčásti pokryty náletovou vegetací. Detrit byl patrné využíván pro stavební účely
domků v okolí. Rozpadavý granodiorit má hnědorezivou barvu. Místy jsou opět aplitové žilky
a výplně tektonických zrcadel.

Bazální devonská klastika.
Na území Moravského krasu představují tato klastika podložní serii pod celým komplexem
karbonátů. Stáří těchto klastik je obtížně stanovitelné, protože se s nimi setkáváme při celkové
transgresi devonského moře od severu k jihu. V severní části jsou relativně nejstarší a jejich
pozice, vzhledem k nadložním karbonátům není jednoznačná. Klastika jsou výhradně křemitá
(drobné slepence, písky, břidlice) a povětšině diageneticky přeměněna na křemence. Oproti
klastikům ze střední a jižní části sedimentačního prostoru jsou odlišná i barevně (světle šedá,
růžová, zelenavá, žlutavá). Pro tento typ klastik nebývá používán stratotypový název z lokalit
v Anglii a to Old Red sandstone. Jižněji situované výskyty v Moravském krasu mají typicky
červeno-fialovou barvu (hojné komponenty železa), valounové složení je hrubší (i když výhradně silicitické) a v prostorech Hádů se vyskytují hrubé slepence polymiktní, jako patrně
nejmladší člen celé této klastikové série.
Pevninský původ těchto materiálů, redeponovaných do sedimentační pánve signuje jejich
zabarvení a vysoký obsah oxydů železa. Taktéž analýzy těžkých minerálů a jejich zastoupení
v klastických bazálních sedimentech dokladuje snosová území na západ od Moravského krasu. Na celé řadě terénních odkryvů jsou zastiženy přechodové partie mezi klastiky a nadložními vápenci. Masivní tvorbu karbonátů (vápenců) můžeme postupně řadit s největší pravděpo.
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dobností do rozmezí mezi svrchní část středního devonu (givetien), v jižní části Moravského
krasu pak do spodní části svrchního devonu (frasnienu).

Lokality dle průvodce.
Josefov, okolí Švýcárny.
Bazální klastika se vyskytují v pravé údolní stráni za Františkovou hutí. Jejich mocnost je
tam redukována na několik metrů mezi granodiority a nadložními (Josefovskými)vápenci. Polohu klastik prorazila již zmíněná štola č. 1 za Švýcárnou. Silně tektonicky namáhané partie
kontaktů granodioritu a bazálních klastik jsou zastiženy též ve štolách č. 3 a 4 naproti Býčí
skály. Zmíněné horniny jsou místy doslova prohněteny a kaolinizovány a tvoří vtěsnané klíny
mezi vápence.

Babice, severozápadně od obce, vlevo od silničky do Adamova
v erozní roklině.
Lokalita je zčásti zasypána různým domovním odpadem. Klastika tam tvoří polohu mezi
granodioritem a nadložními Josefovskými vápenci, do nichž pozvolna vertikálně přecházejí.

Ochoz, Kanice, součást Řícmanicko – Ochozské elevace.
Kompaktní červenofialové pískovce s tenkými polohami břid1ic tvoří plášť mohutného hřbetu
Řícmanicko-Ochozské elevace. Podložím jsou granodiority a celý útvar probíhá ve směru SZJV napříč celou karbonátovou formací.Vápence,které původně překrývaly východní část elevace jsou oddenudovány. Klastika tak vystupuji v mohutných přírodních odkryvech, prakticky v celé linii mezi Řícmanicemi - Ochozí a Mokrou.K jihu odvrácené partie elevace obsahují
hojnější monomyktní klastické materiály v podobě křemitých štěrků (resp.slepenců). Na jižním konci Ochoze vystupují klastika jednak v plochém terénu (na granodioritu),jednak ve
stržich směřujících k údolí Říčky Tvoří tak západní část Lysé hory.

Údolí Říčky, oblast Kaprálova a Jelínkova mlýna.
Sledujeme-li silničku od komunikace Líšeň – Ochoz ke Kaprálovu mlýnu, jsou nám bazálni klastika trvalým průvodcem. Velmi pěkné jsou odkryvy v zářezu silničky nad Kaprálovým mlýnem, v místech,kde je vedena v ohybu zářezu. Dále můžeme klastika sledovat v
erozním údolíčku které paralelně sleduje silničku směrem na východ. Údolíčko vyúsťuje do
hlavního údolí Říčky na kontaktu s nadložními vápenci. Hranice je tektonická a sbírá puklinové vody, které vyráží k povrchu v pramenu studánky Kaprálka nad pravým břehem Říčky.
Bazálni klastika křižují údolí a pod hradbou vápencových skal (Nad skalama) směřují do
prostoru hájenky v Mokré. Tam se objevují v erozních rýhách a západně lomu. Za restaurací
Jelínkova mlýna byla klastika odkryta umělým zářezem.

Spálenisko, SPR Zadní Hády.
Vojenská stavba na Spálenisku (dnes archiv MV a Pošta ČR) ve svých hlubokých základových jamách odkryla mohutné profily bazálních klastik v podobě kompaktních ruděfialových
pískovců s proplástky břidlic a polohami středně zrnitých křemenných slepenců ( dokonale
opracovaný mléčný křemen a zelenavé a hnědavé silicity neznámě provenience). Klastika
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Ochozské elevace se uzavírá na linii Spálenisko – Svobodův ( Bělkův) mlýn v údolí Říčky.

Hády, příjezdová komunikace a zářez u bývalých drtičů.
Na této lokalitě mají bazální klastika poněkud odlišné postavení. Nejsou tak kompaktní a
obsahují různorodý materiál hrubých valounů až do velikosti několika decimetrů. Z profilu,
který v r.1956 studovali J.Dvořák a L.Slezák, dospěli k závěru že tento soubor klastik představuje mořem nepřemístěný materiál, který se do sedimentačního prostoru nasypal ( či byl splaven) chaoticky v nejmladším období.

Karbonátová souvrství na území Moravského krasu.
Celkovou charakteristikou devonu ve facii Moravského krasu (na rozdíl od facie Jesenické) bylo nehluboké, čisté a teplé moře, které skýtalo optimální podmínky pro bohatý život.
Převažuje fauna korálová, stromatoporová a brachiopodová, která vytvářela rozsáhlé biohermy. Spolu s mořskými kaly vznikaly z odumřelých schránek organodetritické vápence, které
po zpevnění tvoří základ celého území. Celkově vápence dosahují mocností několika set metrů a lze předpokládat, že jejich mocnost směrem k východu ( pod sedimenty karbonu) narůstá.
Zběžnému pozorovateli by se mohly vápencové komplexy jevit jako velice monotónní, z
detailního mapování však vyplývá pravý opak. Pestrost složení vápenců, jak ve smyslu vertikálním, tak horizontálním, velice komplikuje přesnější stratigrafická určení. Starší generace
geologů vycházela z posloupnosti určované postupem moře od severu k jihu a povšechných
znalostí charakteristické mořské fauny. Podle „vůdčích" zkamenělin byly pak jednotlivé vápencové horizonty označovány. Ukázalo se,že tato metoda je v omezené míře aplikovatelná
na území s přehlednými profily a za předpokladu spolehlivého paleontologického určení fosílií. Ještě ve čtyřicátých létech 20. století byly vápence Moravského krasu děleny na vápence
Stringocefalové, vápence Amfiporové, vápence Korálové a Křtinské mramory (kramencl).
Korálové vápence byly místně rozděleny t.zv. Stachyodovým horizontem (J.Prantl).
V padesátých létech,kdy bylo celé území Moravského krasu začleněno do Státního úkolu
6/X „Paleozoikum Moravy“, ukazovaly výsledky technických prací (vrty), že detailní stratigrafie bude tvrdým geologickým oříškem. Zhotovením základní geologické mapy a následnými studiemi byl pověřen Ústřední Ústav Geologický v Praze, potažmo jeho brněnská pobočka. Základní geologické mapování bylo zahájeno v tandemu geologů Jaroslav.Dvořák – Ladislav Slezák se započetím prací od. jižního konce území.
Pracovní geologická mapa byla v měřítku 1 : 10 000 s přesností 25 dokumentovaných bodů na 1 km2. Již první výsledky mapovacích prací ukázaly, že faciální změny v karbonátových souvrstvích svrchního devonu dokladuji přechodnou fázi mezi devonem a karbonem a
nikoli prostý tektonický kontakt. Sedimenty tohoto typu byly z praktických důvodů souborně
označeny jako „Vápence Říčské, nebo Líšeňské. Ukázalo se také, že dříve užívaná terminologie v označování vápenců se jeví jako nepřesná (paleontologicky nespolehlivá) při použití nově tvořené mapy. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o použití názvů stratotypových, podle
charakteristických výskytů ve větších defilé. S vývojem gelogických názorů a studií dnešní
geologické generace se přistupuje k redukci těchto označení.
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Vápence Josefovské.
Byly dříve označovány jako Vápence Stringocephalové, nebo též Bornhardtinové. Lumachely schránek tlustoskořepatých brachiopodů jsou opravdovou ozdobou výchozů spodních
partií těchto vápenců. Vápence mají deskovitý až lavicovitý habitus, jsou tmavošedé, kalové,
místy nepravidelně jemně zrnité. Na vrstevních spárách jsou nerovné, s jílovitými mázdrami.
Obsahují drobné úlomky nekrasového podloží a po stránce chemické jeví nepravidelnou
dolomitizaci (zvýšený obsah Mg).
J.Havlíčkem(1954)určený druh Bornhardtina cf .scalensis Biernat představuje přeurčenou
varietu Stringocephalus Burtini Defr. Při mapování se ukázalo, že použití této vůdčí zkameněliny zcela nevystihuje její rozšíření ve vápencích uvedeného typu.
Podle charakteristických přírodních profilů u hutě Františka a za hájenkou u křižovatky v
Josefově jsou tyto vápence označovány stratotypovým označením jako Vápence Josefovské.
Jejich mocnosti jsou odhadovány v desítkách metrů.

Výchozy u Kamenného domu (expozice železářství)v Josefově.
Josefovské vápence jsou hrubě lavicovité, vzhledem k blízkosti kontaktu s granodiority a
bazálními klastiky jsou druhotně poznamenány tektonickými procesy (kliváž). Nálezy zkamenělin jsou kolem zářezu cesty, která sloužila jako násypná, nad pecemi.

Štola č. I. za Švýcárnou.
Při ražbě štoly byl nafárán horizont Josefovských vápenců. Materiál byl vyvážen na odval
před ústím štoly. Právě na tomto místě můžeme dnes sbírat velice reprezentativní vzorky bohaté na schránky Bornhardtin.Vstup do této štoly se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje.

Skalní výchozy za hájenkou na rozcestí v Josefově.
Příkladný stratotypový profil zasahuje jak na západ, nad Maráčkův mlýn (dnes rekreační
objekt)‚ tak do údolí Padouchova směrem k Olomučanům. Do nadloží přecházejí Vápence
Josefovské pozvolna do další karbonátové série, která představuje sediment organogenního
typu teplého, dobře provětrávaného moře s optimálními životními podmínkami sesilního
(Stromatoporoidea, Corralia) bentosu, jehož rozsáhlé biohermy jsou zachovány v řadě profilů.

Vápence Lažánecké.
Stejně jako předešlé souvrství byl i tento, nesrovnatelně rozsáhlejší komplex karbonátů, nazýván souborně jako Vápence Amphiporové. Jak se ukázalo, ani toto starší označení nebylo
všeobecně použitelné tak, aby vystihlo litologii a hlavně stratigrafii jednoho z nerozsáhlejších
karbonátových komplexů na území Moravského krasu. Jako vůdčí fosilie byla dříve používána stromatopora Amphifora Ramosa Phillips. Ukázalo se, že se tato stromatopora, spolu s jinými druhy a bohatou sesilní korálovou faunou, vyskytují v různých úrovních, čímž paleontologicky ztrácejí na významu. Na celé řadě lokalit docela chybí. I v tomto případě bylo použito stratotypové označení podle několik stovek metrů odkrytého profilu v Lažáneckém údolí.
Výskyt Vápenců Lažáneckých převládá v severní a střední části území, jejich jižní hranice
konči na linii Babice – Adamov (Alexandrova rozhledna), kde nasedají na málo mocné Vápence Josefovské. Po stránce chemické je řadíme k t.zv. vysokoprocentním vápencům (až
98% CaCO3). Z hlediska báňsko-ložiskového posuzování nerostných surovin jsou tyto vápence pod ochranou coby vyhrazené a jejich pozice je legis1ativně ošetřena.
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Josefov, U vývěrů Jedovnického potoka.
Zčásti uměle otevřený profil (lom sloužící při. výstavbě silnice Adamov – Křtiny) je možný sledovat již od mostku přes Jedovnický potok. Vyvětralé fosílie na obnažených korodovaných plochách jsou školním příkladem sedimentárních poměrů v tehdejším prostředí. Nahloučení fosilií a jejich gradace slouží geologům při určování tektonické pozice vrstev. Lažánecké vápence nás budou doprovázet v celé délce průběhu Křtinského údolí.

Zub času, Otevřená skála, vývěr Křtinského potoka.
Rozsáhlá bioherma je proříznuta meandrem potoka. Bohatý paleontologický materiál se
nalézá v suťoviscích svahových kuželů, jejichž paty zasahují až k samé silnici. Mezi Otevřenou skálou a vývěrem Křtinského potoka leží tzv. Bobří závrt. Pod ním byl proveden pokus o
zarážku portálu jedné ze štol. Toto je taktéž vhodné místo pro studování fosilií Lažáneckých
vápenců.

Naproti údolíčku vedoucímu do Habrůvky.
V levé stráni údolí Křtinského potoka, při úpatí v zářezu silnice, je odkryta bohatá bioherma
se stromatoporovou a korálovou faunou. Okolní vápence respektují rigiditu biohermy jako
samostatného útvaru s nepravidelným vrstvením.

Babický chodník, erozní údolí v jižním svahu údolí.
Zmiňované údolí směřuje od Babic k severu a klesá do údolí Křtinského potoka v úseku
mezi jeskyněmi Jestřabí skála a Silvestrovka.Je výrazně tektonicky predisponováno a od jeho
vyústění na Babickou plošinu se Lažánecké vápence odklání k západu do oblasti Záskalčí.
Odtud probíhají tyto vápence nad Kanice, kde jejich výskyt prakticky vyznívá na linii
Řícmanicko - Ochozské elevace.

Záskalčí, jižně od Babic.
Stěnové výchozy jsou místy narušeny starými opuštěnými lomy. Vápence jsou lavicovité, až
hrubě vrstevnaté s hojnými skluzy na vrstevních plochách. Fosilie nejsou soustředěny do biohermických formací, tak jak tomu bylo v údolí Křtinského potoka. Přesto se zde setkáváme s
deformovanými zbytky stromatoporové fauny. Do nadloží přechází postupně do vápenců vilémovického typu

Vápence Vilémovické.
Toto nejrozšířenější a nejmohutnější souvrství organogenních vápenců je dokladem vrcholících optimálních životních podmínek v sedimentační pánvi. Kulminace mořské transgrese zároveň signalizuje blížící se orogeneticky neklidnou fázi hercynského vrásněni.Vápence tohoto
typu dříve nazývané Vápence korálové jsou po stránce chemické řazeny do nejvyššího stupně
čistoty.Jejich cizorodá složka představuje v průměru jen 2% až 3%. Vápence jsou jemně zrnité až kalové, barvy světle šedé až bílé. Jsou velmi hrubě vrstevnaté až masivní..Jejich komplexy vrstevních sledů mají mocnost kolem stovek metrů a vůči tektonickým tlakům jsou odolnější jako např.Vápence Lažánecké, které jsou místy zvrásněny. Ani v tomto případě nebylo
možno při mapovacích pracech spolehlivě rozlišovat Vápence amhiporové od Vápenců korálových.Bylo proto použito opět stratotypového označení podle charakteristických výchozů v
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Prantlův „stachyodový obzor" (nahloučení zbytků Stachyodes verticillata). Do nadloží pokračují mohutné polohy vápenců s korálovou a stromatoporovou faunou, které se místně střídají s
masivními polohami velmi světlých vápenců na faunu relativně chudých.
Vápence Vilémovické pokrývají největší část území na jihu Moravského krasu. Stejně tak
jako Vápence Lažánecké, jsou nositeli největšího počtu jeskyni i povrchových krasových jevů. Stejně tak byly koncem 19 století a po celé století dvacáté předmětem zájmu pro těžbu.
Stavební kámen a surovina pro pálení vysoce kvalitního vápna byly těženy jámovými i stěnovými kamenolomy, jejichž zbytky nacházíme v různých stupních, povětšině přírodních, rekultivací. Zmíněné polohy Vilémovických vápenců, které byly masivní a málo tektonicky porušené, byly těženy selektivně pro kamenické potřeby.
V poslední době dochází v rámci prezentace geologických poznatků z území Moravského
krasu a přilehlého území spodního karbonu ke spojování souvrství do velkých souborů a vytváření nových označení. Vápence Josefovské, Lažánecké a Vilémovické. Jsou souborně
označovány jako Vápence Macošské (nebo jako typ vápenců souvrství Macošského). Obdobně jsou nově označovány i komplexy sedimentů karbonu, jako například Břidlice Ostrovské,
souvrství Rozstáňské, nebo komplex slepenců Myslejovických.

Defilé údolím Křtinského potoka.
Vilémovické vápence můžeme sledovat v nádherných výchozech pravé údolní stráně (Habrůvecká) v úseku od rozcestí do Babic (jeskyně Vokounka za Buzického hájenkou) až do
prostoru Tří kotlů a jeskyně Kostelíka nedaleko Býčí skály.
V levé údolní stráni (Babická) vystupují od Salve – Vale nad jeskyni Výpustek. Tam
v nich vystupuje masivní poloha, která se podílí na tektonickém ukončení podzemního
systému jeskyně Výpustek. Tuto polohu v terénu objevíme snadno jako jednolitou stěnu se
vchodem do jeskyně Jurové.

Knechtův lom u Březiny.
Lokalita se nachází při západním okraji Březiny jako opuštěný vápencový lom, zdevastovaný druhotně skládkou různého odpadu. Prostor byl dříve využíván pro účely výroby a skladování čistících prostředků, vyráběných družstvem Hlubna. Při těžbě byla odkryta část neznámé jeskyně, která přinesla řadu poznatků ohledně mladotřetihorních procesů na území Moravského krasu (modelace, sedimenty, živočichové). Korodované partie nabízejí vzorky korálů a
stromatopor.

Opuštěný lom „Na Technice“ mezi Březinou a Ochozí.
Opuštěný, zčásti přirozeně rekultivovaný vápencový lom je svojí stěnou zaříznut do východního svahu Paní skály a Úžlebí. Silně tektonicky namáhané vápence jsou rozvolněny po
vrstevních spárách, které daly možnost vzniku několika jeskyní (Tereza). Porušení vápenců
úzce souvisí s vývojem Řícmanicko – Ochozské elevace, jejíž granodiority a bazální klastika
spočívají v podloží. Okolí lomu „Na Technice“ jsou v terénu rozesety drobné jámové dobývky, využívané pro pálení vápna v tzv. „selských pecích“. V lomcích jsou obnaženy překrásné
povrchové krasové tvary, (hluboké škrapy, embryonální kanálky apod.).
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Aktivní několika-etážový lom Skalka II – Smrček.
Původně dvouetážový malý lom pro získávání suroviny k pálení vápna v šachtových
pecích sloužil po skončení výroby vápna jako zdroj saturačního vápence, případně suroviny
pro tavby a chemické účely.
V 80tých létech minulého století mu byly dány podmínky malokapacitní těžby a udělena
výjimka ze zákona o ochraně přírody. Těžba měla být po vytěžení kvalitní partie ukončena.
Po r. 1989 byl lom zprivatizován, těžba rozšířena a surovina povětšině exportována. V provozu je suchá úprava vápence, tj. granulace a třídění. Probíhá těžba volně prodejného lomového
kamene pro stavební účely.
Vilémovické vápence jsou poměrně silně tektonicky namáhány a zvlášť v povrchových
partiích zkrasověly po vertikálních puklinách. Ve škrapovišti jsou zachovány staré sedimenty
zvětralinových reziduí, což komplikuje těžbu a znehodnocuje surovinu.

Opuštěný vápencový lom Skalka I při silnici Ochoz – Hostěnice.
Původní lom byl založen v místě starých, drobných lomků z konce 19. století. Je situován
v jižním úpatí svahu návrší Skalka v kontaktu se silnicí Ochoz – Hostěnice. Stejně tak, jako
lom Skalka II (dnes Smrček) provozovaly tento lom Štěrkovny a pískovny Brno.
Po vytěžení kvalitních vápenců v rámci možností schváleného dobývacího prostoru, požádal provozovatel o rozšíření těžby k severu s možností založení vyšší etáže. Tuto žádost zamítlo Ministerstvo kultury, které v té době mělo gesci státní ochrany přírody. Jiná možnost
rozšíření těžby nepřipadala v úvahu vzhledem ke kontaktu s hranicí intravilánu obce Ochoz a
rekreační oblasti Skalka. Směrem na východ byl lom zablokován taktéž hranicí rekreační lokality. Na základě takto vzniklé situace byla těžba definitivně ukončena.
Lokalita je dnes volně přístupná a je školní ukázkou uložení a vývoje Vilémovických vápenců v jižní části Moravského krasu. Světlešedé lavicovité až hrubě lavicovité, kalové vápence obsahují stromatoporovou a korálovou faunu. Jejich uložení s generelními úklony k V a
JV jsou typické pro celou oblast a odchylují se jen místně.

Opuštěné lomy v okolí Hostěnického propadání.
Jsou dokladem vrcholící devonské sedimentace při východní hranici vápenců s následnými
varietami vápenců organodetritických, hlíznatých, brekciových, radiolaritových i lokálně
usazených vápenců s fosfátovými konkrecemi. V odkrytém defilé vápenců u Hostěnického
propadání je zastižena i několik metrů mocná masivní poloha bezvrstvých vápenců, která byla
směrem severním selektivně těžena pro stavební účely i jako materiál kamenický. Vápence
jsou málo porušené tektonickými pochody. Probíhají až do levé stráně údolí Říčky, kde modelují výrazná skaliska. Poloha těchto vápenců je zakončena příčnou tektonickou poruchou (SZ
– JV ).
Paleontologicky je tento terén velmi zajímavý koncentracemi korálové a hlavně stromatoporové fauny. Masivní poloha Vilémovických vápenců probíhá i jižně od Hostěnického propadání směrem do prostor bývalého lomu vápenky Mokrá (dřívější majitel pan Kleith).
V nadloží jsou vápence hrubě lavicovité s jílovitými proplástky na vrstevních plochách.
Právě tyto parte jsou mimořádně bohaté na stromatoporovou faunu. Amphipory tvoří deskovité shluky, stromatopory povětšině čočkovité až bochníkovité útvary, které lze z rozvolněných partií vápenců velmi dobře separovat.
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Kamenný žlíbek, horní díl strmého úseku.
V materiálu suťových kuželů je možno nalézt zbytky Stachyodes sp. jejichž horizont je
sledovatelný ve vrstevním sledu k S. Hojné jsou amphipory (patrně Paramphipora Moravica,bez centrálního kanálku) a kulovité trsy stromatopor.V jednom z výchozů je možno pozorovat tektonicky horizontálně válcované vápence, kde rigidní trsy stromatopor zůstaly nepoškozeny. Hojné zbytky fauny jsou patrné i v sutích kolem Hynštovy ventaroly.
Výskyty Vilémovických vápenců můžeme sledovat při západním okraji území, kde od
Ochoze pokračují přes oblast Zadních Hádů (SPR „U Brněnky“), kde byly východně od
Reslovy hájenky těženy v malých stěnových lůmcích. K jihu pak navazují na Šumberu (kde
byly taktéž těženy i pro kamenické účely). Východním směrem pokračují na Kopaniny.kde
jsou t.č. otevřeny obnoveným jámovým lomem (firma Kalcit). Celá plocha‚ kde se Vilémovické vápence vyskytují byla v minulosti intenzivně těžena drobnými lůmky pro potřeby pálení vápna v selských vápenicích přímo v terénu.

Vápence Křtinské.
Také toto označení prodělalo v geologické historii studia území svůj vývoj. Vápencům tohoto
typu se říkalo Křtinské mramory,nebo též vápence kramenclové. V severní a střední části
sedimentačního prostoru Moravského krasu představují nejvyšší nepravidelný horizont karbonátů. Jsou čočkovitého až sukovitého habitu, jílovité,šedých, červenavých, zelenavých a žlutavých barev. Jejich výskyty tvoří nepravidelná tělesa protáhlých čočkovitých forem‚místy navíc dodatečně deformovaná tektonicky (důsledek působení Karpatského orogenu).V jižní části
Moravského krasu jsou jejich ekvivalentem písčité vápence a intraformační brekcie. Dokladují nástup horotvorných procesů na rozhraní devonu a karbonu a ukončení karbonátové sedimentace.

Křtiny, opuštěný jámový lom západně od obce v údolí Křtinského
potoka.
Tento lom je historicky datován do období stavby chrámu ve Křtinách (kolem r.1750).Údajně
sloužil pro dobývání Křtinských vápenců, které byly kamenicky zpracovávány (kvádry,
sloupky, obkladové desky) a používány pro výše uvedenou stavbu.Zájem o tento materiál byl
oživen v minulém století a lom otevřen pro pokusnou technologickou těžbu. Majitel lomu,
Rudné doly Jeseník nakonec těžbu ukončil a lom je v konzervaci. Profily slouží k výukovým
účelům a jsou chráněny. Křtinské vápence tvoří protáhlé těleso východním směrem k Březině,
kde protíná ve vrcholu stoupání silnici Křtiny - Březina v trati zvaná Vlčenec. Toto ložisko
bylo v nedávné době středem zájmu soukromé firmy. Společným postupem orgánů OP, obecního úřadu ve Křtinách a Obecního úřadu v Březině bylo těžbě zabráněno. Na kontaktu s nadložními kulmskými břidlicemi se soustřeďují kvalitní vody, které jsou jímány vrty pro potřebu
obyvatel Křtin.

Nejsvrchnější karbonátová souvrství.
Z hlediska litologického vývoje je území jižního zakončení Moravského krasu značně složité. Faciální různorodost a hlavně stratigrafická příslušnost zůstávají stále otevřenými otázkami. Paleontolog J. Prantl již' v r.1947 rozlišil ve svrchním devonu jižní části Moravského kra-
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je dnes běžně označován jako Vápence Říčské, facie Maloměřická jako Vápence Hádské. 0bě
facie se v hrubých rysech od sebe odlišují v tom, že komplex Vápenců Hádských vykazuje
spíše znaky sedimentace blíže pobřeží (klastika a Vilémovický typ vápenců v dnes zaniklém
lomu „V Habeši“ u Velké Klajdovky), zatím co facie Vápenců Říčských napovídá spíše sedimentu hlubšího prostředí (výskyty radiolaritů). Jak již bylo řečeno, novější názory geologů se
kloní spíše k tomu,že původně přičleňované vápence nejsvrchnějšímu devonu jsou již stáří
spodnokarbonského. Nové reambulance geologické mapy J.Dvořáka a L.Slezáka revidují tak i
přechodná souvrství mezi devonem a karbonem (břidlice)ve střední i severní části Moravského krasu a jsou doprovázeny unikátními nálezy fauny i flory (Česká geologická služba) na lokalitách, které unikly pozornosti.

Meandr údolí Říčky u nádrže Srdíčko, jižně Svobodova (Bělkova)
mlýna.
Vápence Říčské jsou zde odkryty ve stěně meandru, kde tvoří několik metrů vysoké skalní
stěny. Vápence jsou tence lavicovité až desknaté, tmavě šedé, kalové. Místně obsahují zbytky
fauny. Vápence jsou radiálně rozpukané a deformované. Vápence tohoto typu můžeme sledovat v levé stráni údolí Říčky až k Muchově boudě.

Hády, Lesní lom.
Představuje jeden největších jámových lomů na jižním okraji ChKO Moravský kras. Následně po odstávce lomu „V džungli“ sloužil jako zásobárna suroviny pro Maloměřickou cementárnu. Propojením velkolomů V džungli a Růženina lomu došlo k dotěžbě horní etáže a
následně se tak stal Lesní lom pro přechodnou dobu dobudování cementárny v Mokré hlavním dodavatelem suroviny pro provoz Maloměřice. V současné době je těžba v Lesním lomě
zastavena a pozemek v restituci vrácen původním majitelům, Mensdorfům z Líšně,
Hrubě lavicovité šedé kalové vápence jsou místy zrnité. Na vrstevních p1ochách uzavírají
jílovité polohy se zbytky terestrické flory (Protopteridium, Pseudosporochnus ?).Ve vyšších
polohách se objevuji bochníkovité konkrece kalového, šedo-hnědého slínitého vápence s hojnými zbytky fosilií (I. Chlupáč 1955 určil pro potřeby mojí diplomové práce následující :
Posidonia venusta Münsteri, Lingua cf. subparalella Sandbergi, Orbiculoides sp., Spirifer sp. a
značně poškozené pygidium trilobita Cyrtosymbole sp. (?).

Hády, Růženin lom.
Velký stěnový lom je t.č. již opuštěn. V horní části odkryvu jsou zachyceny šedé deskovité
vápence, které přecházejí do vápenitých břidlic, silně bituminozních a tektonicky silně prohnětených. Nejvýše pak leží polohy vápenito-jílovitých břidlic. V nadloží devonských sedimentů jsou v lomové stěně odkryty zbytky sedimentů jurských.

Sedimenty karbonu.
Optimální obdobi pro tvorbu karbonátů bylo ukončeno cca před 350 miliony let ústupem a
zánikem devonského moře. Sedimentační prostory směrem k východu se začínají postupně
naplňovat křemitými a jílovitými materiály, které jsou snášeny z okolních odkrytých terénů.
Hlásí se příchod asturské fáze hercynského orogenu. V období karbonu se postupně tvoří
Drahanská vrchovina. Převládajícími horninami jsou jílovité břidlice, prachovce, pískovce,
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označeni jako : Ostrovské (Březinské) břidlice, souvrství Rozstáňské, souvrství Myslejovické. S některými z nich, která se vyskytují při východním kontaktu s územím vápenců se
určitě setkáme. Stratigrafická pozice spodnokarbonských břidlic v nadloží vápencového
souvrství devonu je stále diskutována. Na kontaktech se břidlice a vápence jeví v pozici
konkordantní, jinde zase naopak diskordantní (patrně ovlivněno tektonicky).
Místně jsou břidlice v pozici ležatých vrás,nebo dokonce vrás překocených (Ostrov u
Macochy). Je docela možně, že projevy asturské fáze nastupovaly až po sedimentaci břidlic.

Břidlice spodního karbonu.
Představují diametrálně odlišný sediment od karbonátových variant vzniklých v devonském moři.Jsou nevápnité, jílovité až velmi jemně písčité (či prachovcové). V důsledku
tektonických projevů byla jejich primární břidličnatost postižena druhotně deformacemi, které
nám dnes prezentují jejich charakteristický „roubíkovitý“ rozpad. Břidlice ve výchozech tvoří
tříšť‚ která nám nedovoluje rozpojovat břidlice do větších tabulek.Břidlice takto podléhají
snadné denudaci a odnosu do sedimentů vodních toků a v nich se zcela rozpadají. Pokud
obsahují písčité polohy, nebo dokonce polohy rohovců či radiolaritů, rozpadají se do kostkovitého rezidua. Pokud obsahují zbytky f1ory či fauny, dají se tyto jen velmi obtížně preparovat (s výjimkou drobné fauny, jako jsou například.malé formy trilobitů). V mohutném souvrství karbonských sedimentů tvoří břidlice jen nepatrný díl.

Křtiny, nadloží opuštěného lomu na Křtinské vápence.
Břidlice jsou tam zelenavé až šedivé,otevřené malými zářezy levé údolní stráně údolí
Křtinského potoka a záhy přecházejí do flyšového typu střídání se siltovci. Tento sedimentární sled je možno sledovat přímo ve Křtinách, ve stoupání komunikace k Výzkumnému ústavu
VŠLZ, rovněž v zářezu komunikace Křtiny – Březina (blízko koupaliště). Odkryvy vzdálenější od kontaktu s vápenci vykazují stále větší podíl jemně písčité složky.

Březina, jižní konec obce.
Rozpadlé úlomky břidlic červenavých a zelenavých odstínů jsou rozprostřeny na polích
terénního hřbítku severně od remízku. Obsahují zbytky trilobitové fauny. V geologické
terminologii bývají označeny jako Břidlice Březinské.

Březina, Nové dvory.
Břidlice s vrstvami pískovců jsou odkryty v erozním zářezu potoka, který pramení u
Nových dvorů a směřuje k Hádku.

Hájenka Mokrá, cesta z údolí Říčky do Mokré.
Výchoz při okraji lesa, 200m východně hájenky. Hnědozelené, roubíkovitě rozpadavé,
jemně prachovcovité břidlice s úklonem vrstev 28° k JV.

Hájenka Mokrá při cestě z údolí Říčky do Mokré.
V zářezu cesty, 350 m východně od hájenky vystupují hnědozelené rozpadavé břidlice s
úklonem vrstev 18° k JZ.
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Mokrá, západní okraj obce.
Výchozy zelených, jílovito-písčitých, silně rozpadavých břidlic, místy s hnědými smouhami limonitu.

Souvrství Rozstáňské.
Tento stratotypový název je používán pro několik kilometrů mocný komplex sedimentů
karbonského stáří. Je hlavní stavební jednotkou Drahanské vrchoviny a zároveň reprezentuje
sedimentační poměry karbonského prostoru. Jedná se o rytmické střídáni jemnějších a hrubších silikátových materiálů, které lze označit souborně jako sedimentaci flyšového charakteru
(facie kulmu). Směrem do nadloží materiál hroubne, až do hrubých pískovců a drob, které
představují neopracovaný úlomkový materiál krátkého transportu. Tato gradace je patrná ve
směru k východu a severovýchodu. V okolí východního okraje Drahanské vysočiny (Lu1eč,
Nemojany, Vyškov) jsou droby odkryty stěnovými lomy a kamenicky byly v minulém století
masivně využívány (dlažby, sloupky, obrubníky, schody a pod).

Křtiny, opuštěný lom za Podlesím v Lučním údolí.
Tato lokalita může sloužit jako příklad přechodného souvrství z břidlic do pískovců s polohami drob. Těžba zde byla zastavena současně s těžbou vápenců v kamenolomu Skalka I., t.j.
v šedesátých letech 20. století. Hrubší lavicovitý materiál byl separátně těžen a kamenicky
zpracováván. Ostatní materiál byl drcen a tříděn pro stavební účely, nejvíce jako štětový kámen do komunikací. V tenkých břidlicových polohách je hojná karbonská flora.

Křtiny‚ opuštěný kamenolom při východním okraji obce.
Kamenolom se nachází v pravém úbočí údolí Bukovinského potoka nedaleko silnice Křtiny – Březina. Tento kamenolom sloužil výhradně jako zdroj materiálu pro stavební účely, t.j.
budování převážně lesních komunikací.

Myslejovické slepence.
Tyto slepence představují ve studovaném území nejvyšší sedimenty karbonu. Jsou polymiktní a obsahují velice různorodý materiál snesený z okolních obnažených částí pevniny.
Slepence v jižní části území, které je našemu zájmu nejblíže, obsahují středně zrnitý, dokonale opracovaný materiál složený převážně z křemenů, vyvřelin a metamorfitů. V oblasti Mokré
a Horákova tvoří slepence ploché kužely, které pokračují dále k Velaticím. Ve výchozech u
Mokré a dále v profilech obnažených v levé stráni údolí Říčky od linie žlíbku Svobodův (Bělkův) mlýn – mokerská Hájenka, dále pak v Mariánském údolí u Líšně je možno rozlišit následující materiály : rozvětralý granodiorit, rozpadavá biotitická rula, křemence různých barev
(bělavé, šedé, zelenavé), velké valouny světlešedých zrnitých vápenců s amphiporami, mléčný a čirý křemen, černé radiolarity, va1ouny drob a valouny zelených, silně rozvětralých efusiv. Tmel slepenců je místně silné limonitizován. Na puklinách je možno vzácně najit krystalky pyritu. Slepence výše popisovaného typu jsou stratigraficky relativně v blízkém nadloží
břidlic a svým celkovým charakterem zcela neodpovídají stratotypu Slepenců Myslejovických. Doklady o geologické minulosti v období permu až triasu z území Moravského krasu
nejsou známé.
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Sedimenty jury.
Zachované denudační zbytky jurských sedimentů jsou paleontologicky spolehlivě určeny.
Zachovaly se v podobě světlých písčitých vápenců, s polohami rohovců, lilijicových vápenců
(Stránská skála)‚doprovázených zbytky ježovek, amonitů a dalších. V původním uložení jurské horniny nacházíme v okolí Olomučan u Blanska, na jihu území pak na Hádech. Dalšími
lokalitami (již mimo území Moravského krasu) jsou Bílá hora, Stránská skála a Švédské valy
(šance). Jurské sedimenty evidentně pokrývaly původně větší část území, po jejich rozpadu se
staly podstatnou částí sedimentů, které dnes nazýváme souborně jako Rudické vrstvy. V období křídy byly tyto sedimenty splaveny do hlubokých krasových depresí, které se nám zachovaly v oblasti Rudice, Habrůvky a Babic.

Hády, Růženin lom, horní etáž.
Zvětralé úlomky jurských vápenců byly známy z plochy SPR Hádecká planinka. S postupem hlavní lomové stěny k hranici dobývacího prostoru se v protáhlé depresi nad břidlicovými vápenci devonu objevily původní jurské vápence.Tento zachovalý denudační zbytek je důležitým dokladem o úrovni jurských sedimentů in situ na této lokalitě.

Sedimenty křídy.
Zvětralinová jurská rezidua, která pokrývala část krasových terénů byla ve spodní křídě
přemisťována do terénních nerovností. Vápence zasažené procesy intenzivního zvětráváni
změnily svoji původní konfiguraci a vytvořily formy tropického(kokpitového)krasu izolovaných skalních věží a hlubokých zářezů. Takto modelovaný krasový povrch byl vhodný pro
akumulace křídových sedimentů (křemité písky, jíly, rohovcové rozsypy). Následnými procesy byly z těchto materiálů vyplavovány komponenty oxydů železa, které na kontaktech s
vápenci vytvořily nepravidelná tělesa kvalitních železných rud. Tyto by1y v dřívější době íntenzivně těženy až do hloubek kolem 100 m. V důsledku intenzivních zvětrávacích procesů
byly zasaženy též oxydy křemíku (křemen). Si1icifikace postihla rozsáhlý zvětralinový plášť.
Dnes se setkáváme s tímto procesem ve zbytcích křemenců (slůňáků), křemenných slepenců a
brekcií. Při tomto procesu patrně vznikly i mineralogické raritní výtvory, t.zv. rudické geody,
křemenné útvary vyplněné sekundárním krystalickým křemenem, vláknitým chalcedonem či
amorfním kašolongem. Rudické geody jsou stále předmětem živého zájmu sběratelů, i když
jsou jejich na1eziště téměř vyčerpaná. Nálezy geod v pleistocenních terasách Svitavy jsou
částečnou náhradou.

Rudické vrstvy v okolí Rudice
Dnes je zachován pouze jediný povrchový důl (písník) v lokalitě Seč, severozápadně od
obce. Slouží jako školní ukázka chaotických sedimentačních poměrů v období spodní křídy a
pohřbení krasových forem. Zbytky vápencových věží vystupují z pestrých písků v jižní a jihovýchodní části dolu. V místech kontaktů se nachází hojné zbytky limonitových povlaků a kůr.
V t.zv. „bělinách“ (kaolinizovaných partiích) lze sbírat geody.V okolních lesích je celá řada
opuštěných pinek a dolíků, svědectví historie vyhledávání a dolováni železných rud.
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Rudické vrstvy v okolí Habrůvky‚ jižně od Klostermannovy studánky.
Stará opuštěná šachetní důlní díla při cestě od Klostermannovy studánky k Habrůvce byla
v minulosti těžena nehlubokými šachticemi. Co do rozsahu nejsou s rudickými srovnatelná.

Babice, lokalita Malá Macocha.
Staré důlní dílo představuje vytěženou vertikální prostoru v podložních vápencích na bázi
jurských zvětralin. Jurské materiály redeponované v křídě nacházíme na celé babické plošině.
Druhotně byly splavovány do vertikálních krasových tvarů, kde kromě rohovcových a pisčitých materiálů nacházíme i již zmíněné rudické geody (Býčí skála). Křemitá rezidua v podobě
křemenců, rohovcových brekcií a drobných slepenců dokumentují intenzitu zvětrávacích procesů a uvolňování křemité složky jako tmelu sedimentů.
Pestře zbarvené Rudické vrstvy, zvláště pak jíly, jsou sporadicky zachovány v denudačně
chráněných lokalitách, například v jeskyni Jurové v údolí Křtinského potoka nedaleko jeskyně Výpustku. Velmi podobné jíly pestrých barev jsou na řade lokalit často předmětem širokých diskusí. Vesměs jde patrně o jíly mladotřetihorní (jeskyně Rytířská v Suchém žlebu,
studnami zastižené polohy pestrých jílů v Ochozi na Příhonu v nadloží ottnagských štěrků či
bádenských téglů). Není vyloučeno, že výskyty sedimentárních železných rud v otevřených
průrvách „Nad skalama“ (východně Jelínkova mlýna v údolí Říčky), které byly v historické
době těženy (obdobi 9-10 století?), či další drobné výskyty na Mokerské plošině,jsou stejného
původu.

Usazeniny terciéru.
Nejmladší (26 až 2 mil.let) a poslední mořskou záplavou bylo území Moravského krasu
postiženo v druhé polovině třetihor (miocén). Moře postupovalo od jihu (Vídeňská pánev) a
postupně zaplavovalo nerovnosti ve vápencích. Zvláště pak stará kaňonovitá údolí (Lažánecký žleb, kaňon mezi Ochozí a Hádkem, včetně řady depresí (Jedovnice, Křtiny, Březina,
0choz, Mokrá a další). Zbytky mladotřetihorních sedimentů nacházíme až do nadmořské výšky 500 m.n.m. V období mořské transgrese došlo k zániku říční sítě a staré jeskynní systémy
se ocitly v zóně trvalé záplavy. Jemné sedimenty typu jílů povětšině šedavých a zelenavých
barev, jsou silně vápenité a byly nazývány šlíry. Obsahují hojné zbytky mořské fauny, která
vegetuje ve Středozemním moři nebo Jadranu (koráli, ježovky, houby, mušle). Například vrtaví mlži (skulaři) nám zanechali podpis svého života v navrtaných vápencích (Březina, Křtiny),
nebo ústřice, celé slapy plné skořápek (Lažánky, Březina, Bedřichovice).
Následně po ústupu třetihorní záplavy docházelo k postupné exhumaci pohřbených vápencových tvarů. Přesto k úplnému odnosu nikdy nedošlo. V hlubokých kaňonech zůstávají mladotřetihorní sedimenty v mocnostech kolem 100 m.

Březina, prostory intravilánu obce.
Jak dokladují technické práce prováděné v prostoru obce, téměř v každém výkopu se
setkáváme s šedavými, rezavými a žlutavými jíly místy s písčitou příměsí.V Knechtově opuštěném lomu (bývalý lom Hlubny) jsou dnes již téměř zničeny profily s vrtavými mlži, zbytky
ústřic a jíly s bohatou ježovkovou faunou. Jíly pokračují od Březiny k jihu do údolí Březinského potoka a dále k Ochozi.
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Ochozská deprese, rozvodí Březinského potoka a potoka Časnýře.
V terénu mezi Březinou a Ochozi lze předpokládat mocné výplně starého údolí, k detailnímu
výzkumu však chybí technické práce. Bádenské tégly byly před nedávnem (2005) odkryty v
hlubokém kanalizačním výkopu v úseku mezí křižovatkou Ochoz – Kanice a místní částí obce
zvanou „Na Pastýřkách“. Serie jílů byla zde zastižena místy do hloubky kolem 4m. Jíly zde
přímo nasedají na detritizovaný granodiorit Brněnské vyvřeliny. Vlastní deprese intravilánu
obce Ochoz byla za účelem hledání zdrojů pitné vody provrtána taktéž až do granodioritového
podloží.Hlavní výplní jsou spodnomiocenní (ottnang) štěrky a písky (křemité). Zmíněné jíly
tvoří jejich stratigrafické nadloží.

Ochoz – Hádek, výplň starého údolí.
Doposud nebyla spolehlivě vysvětlena paleofunkce tohoto údolí, ale lze předpokládat, že
vody odtékaly po ose Březina – Ochoz – Hádek a do vápenců se zařízly okrajovým poloslepým údolím. Celý tento tvar byl v mladším tercieru zanesen sedimenty (jíly) obnaženými při
výkopových pracích stavby rekreačního střediska Lokomotivní depo Brno a přilehlých rekreačních chat. Jeden z výkopů byl aktuálně dokumentován při výkopu základů a sklepa chaty p.
akademika Dr. J. Poulíka. Jíly tam byly zastiženy v mocnosti kolem 3m a spočívaly na
ohlazeném vápencovém podloží.

Hostěnické údolí.
Taktéž v tomto prostoru plytkého okrajového údolí byly zastiženy zbytky tercierních zelenošedých jílů. Objevily se v zářezech melioračních příkopů a jsou dokumentovány z vrtných
prací. V r.1955 -56 jsem pří geologickém mapování narazil na zbytky zelenavých jilů v krasové dutině ve stráni za chatami u Hostěnického propadáni. Tyto jíly byly později
paleontologicky vyhodnoceny (1970 – R. Burkhardt).

Mokrá, lom staré vápenky.
V r.1955 - 56 byla ve stěně lomu ve vápencích odkryta kapsa vyplněná zelenými miocenními jíly. Z jílů vypadávaly vápenité konkrece (cicváry) o velikosti pěsti s dutinami vyplněnými čirými krystalky kalcitu (cvočkovec). Tamtéž se vyskytovaly hojné zbytky schránek
ústřic. Zbytky jílů stejné provenience jsou zachyceny v řadě dutin okolních lomů. Některé
lokality budou bezesporu zaplněny sedimenty, které byly redeponovány.

Kvarterní sedimenty.
Můžeme je zhruba rozdělit na sedimenty fluviální, eolické a rezidua vzniklá působením
vodní a mrazové destrukce. Fluviální sedimenty jsou zachovány v oblastech zaniklých, nebo
ještě aktivních toků.
Jsou to zbytky akumulačních teras, které doprovázely toky modelující pleistocenní krajinu.V té době došlo k výrazným změnám erozních bází hlavních toků, které protékaly územím
ať už povrchově, nebo oživeným krasovým podzemím. Hloubková eroze zasáhla akumulace
sedimentů jurských, křídových, ale i bazálních hornin krasu, převážně vápenců. Materiály
z pokryvů území Moravského krasu se stěhovaly daleko na jih, až do povodí Dyje i dále.
Střídání studených a teplých období v pleistocénu výrazně zasáhlo i do morfologie svahů,
včetně jeskynních vchodů. Do tohoto období spadají mohutné pokryvy a návěje spraší. Vzni-

- 25 kají i chemická rezidua v podobě červených zvétralin, jílů a hlín a v jeskyních sekundární
výplně v podobě sintrových forem. Kvarterní sedimenty jsou místně doplňovány osteologickým materiálem převážně vymřelých obratlovců, nebo zbytky flóry.
Jak již bylo uvedeno, vodní toky unášely různorodý materiál i do jeskynních systémů, což
se děje dodnes. Počátkem holocénu došlo k výraznému snížení vodnosti toků a situace se
stabilizovala téměř do dnešní podoby.

Údolí Svitavy – Maloměřice.
Svitava při své pouti od B1anska k Brnu přibírala řadu přítoků z území Moravského krasu.
Transport snášeného materiálu při vstupu řeky do brněnské kotliny zeslábnul natolik, že
vznikly akumulační terasy pod jižním úpatím Hádů, kolem Bílé hory a Stránské skály a pokračovaly do prostoru Černovic. Podle výškového uložení a materiálu geomorfologové rozlišili několik stupňů. Nejstarší (Líšeňská) terasa se táhne po úpatí Hádů, pod Malou Klajdovkou
a k Líšni), nejmladší je zachycena v zaniklých malých štěrkovnách za seřazovacím nákladovým nádražím Maloměřice.Tam byly odkryty hrubé valounové materiály s křemeny,granodioritem,materiály krystalinika, materiály Rudických vrstev, vápenců a poměrně hojné Rudické
geody. Hojné jsou valouny rohovců.

Údolí potoka Časnýře v úseku Kanice – Řícmanice.
Celé údolí představuje výrazný morfologický útvar, který vznikl na strukturách Řícmanicko – Ochozské elevace a v období pleistocénu rozhodoval o dělbě rozvodí Svitava – Cézava.
Pirátský tok (jako přítok Svitavy), dnešní Časnýř, způsobil odklonění původního toku
Křtinského a Březinského potoka. Fluviální materiály tak akumulovaly v údolí. Vyznačují se
velkými valouny křemenného složení,ale též balvany až bloky vápenců. Zpětná eroze Časnýře probíhá nadále v podzemí krasu, odkud čerpá hlavni kapacitu svých pramenů (skrytých pod
štěrky). Zmíněné štěrkopísky byly odkryty řadou výkopů při stavbě domků v Kanicích a Řícmanicích. Dnes jsou již zaniklé i některé štěrkové lůmky. V Kanicích byly mezi štěrkovým
materiálem masivní zbytky kusů dřeva.

Hády, Lesní lom.
V horní části severního úbočí lomu leží na vápencích vrstva spraší s typickou kulisovitou
odlučností. Spraše obsahují vápenité konkrece, tzv. „cicváry“, které jsou většinou duté,.
Krystalky kalcitu obsahují vzácně.
Návěje spraší a sprašových hlín se na celém území nacházejí poměrně hojně. Dnes jsou
staré drobné hliníky, ve kterých se spraše těžily pro výrobu nepálených cihel zaniklé. Místně
jsou spraše zachyceny v zářezech hlubokých úvozových cest, jako například v úvozu SV od
Mokré. Návěje spraší a sprašových hlín se poměrně hojně zachovaly v portálových částech
jeskynních vchodů. V některých depresích krasových parovin jsou zbytky spraší základnou
pro drobnou zemědělskou činnost (závrt Dolina).
V jižní části Moravského krasu byly zakládány drobné selské vápenice většinou v blízkosti
zdroje omazového materiálu – spraší. V jeskyních jsou spraše a sprašové hlíny součástí
fluviálních sedimentů, jako jejich zpevňující komponenty.

Tektonika.
Každý pohyb zemské kůry je doprovázen různým stupněm deformací pevných hornin.
Orogenetické procesy se nevyhnuly ani území Moravského krasu, přesto, že je součástí krato-
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Hercynského orogenu), Zcela se změnily podmínky pro tvorbu usazenin, skončila karbonátová fáze a postupně docházelo k deformacím původních,již zpevněných hornin. Převládající
prvky radiální tektoniky byly ještě několikrát oživovány v daleko mladších orogenetických
fázích. Z nich je pro Moravský kras velmi zásadní vliv Karpatské orogeneze zhruba na rozhraní paleogénu a neogénu. Východní část Karpatského oblouku se tak opřela o východní okraj Českého masivu a deformovala jej .Touto kolizí byl postižen ce1ý hlavní blok karbonátů
Moravského krasu. Došlo k jeho výzdvihu v řádech několika set metrů. Pozdější denudační
procesy zarovnaly kras do parovin s daleko nižším výškovým rozdílem, odhadem kolem 100
m.
Prvohorní tektonické linie byly doprovázeny mineralizačními procesy (výplně alpského
typu) s převahou několika generací kalcitů. Místy se vyskytuje slabá mineralizace sirníky Fe a
Cu. Karpatská fáze se vyznačuje jak vertikálními pohyby po zmlazených starých liniích, tak
horizontálními pohyby s přesmyky a přesuny vrás. Tlaky též způsobily sekundární břidličnatost (kliváž) i ve vápencích.
Některé partie relativně plastických karbonátů (deskové vápence ) byly provrásněny (Hády, Hornek), Poruchy ve vápencích byly vůdčími prvky při tvorbě krasových údolí i celých
jeskyních soustav. Směry význačných tektonických linií jsou SZ –JV, SSZ – JJV, S – J a převážně SSV – JJZ se sklony k V a JV (15° - 40° ). Tomu odpovídá i uložení a sklony vrstev. Je
pravděpodobné, že t.zv. „podélná“ tektonika (v podélné ose celého tělesa Moravského krasu)
je převážně výsledkem působení Karpatské orogeneze v terciéru.
Geologové se shodují na tom, že i v mladých třetihorách i čtvrtohorách docházelo k projevům tlakové i vulkanické činnosti (mladé sopky). V Moravském krasu se setkáváme
s vrstvami sopečných tufitů (Lažánecký žleb).

Doslov.
Geologický vývoj Moravského krasu byl dlouhý a složitý. Nelze ho v tomto malém průvodci postihnout ve všech detailech, nehledě na to, že některé geologické skutečnosti nejsou
doposud jednoznačně objasněny. S vděčností a láskou vzpomínám na univerzitního profesora,
pana RNDr Karla Zapletala, který nám přednášel regionální geologii ČSR a světa. „Geolog
musí být tak trochu fantasta s pokornou mírou obrazotvornosti“ Tentýž pan profesor se na
speleologii a speleology díval s určitým despektem. Speleologii uznával jako jakýsi apendix
velké vědy geologické.
V průběhu celého období své aktivní činnosti jsem se vždy pokoušel obě discipliny usmířit
a myslím, že se to povedlo. Výrazně se změnily výzkumné metody a naše heslo „Mente et
maleo" tak trochu zapadlo s celou naší generací dvacátého století.

Edice SE 3
Speleologická skupina „Tři senioři“
Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 – 12
„Speleologický klub Brno“.
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A.
Abraze

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

Akcesorické = Průvodní (doprovodný) či vedlejší jev, vyskytující se v souvislosti s něčím.
Ve vyvřelých horninách se nachází v nepatrném množství. Přítomnost těchto
částic nemá vliv na klasifikaci hornin. Tvoří často kvalitativně typickou asociaci, které může být použito při srovnávání hornin jedné petrografické oblasti.
Jsou podstatnou částí těžkých minerálů v sedimentech a mohou poroto sloužit
k určování cest přínosu klastického materiálu.
Akumulace = hromadění, nahromadění.
Alochtonní = cizorodé, pocházející původně odjinud, z jiného místa. (Transportované
materiály).
Aluvium

= holocén, nejmladší období kvarteru (čtvrtohor)

Amfibol

= skupina významných horninotvorných nerostů – skupina křemičitanů
v přírodě velmi rozšířených. Jsou isodimorfní, jednoklonné, kosočtverečné.

Amfibolit

= metamorfovaná hornina, složená převážně z amfibolu a plagioklasu. Amf. mohou vznikat přeměnou vyvřelin (ortoamfibolity) tak i přeměnou sedimentů
(paraamfibolity).

Amonité

= vymřelí hlavonožci s charakteristickou vápnitou schránkou, spirálně stočenou.
Kromě svinutých forem jsou také známy i formy nesvinuté či rozvinuté. Žili
v mladších prvohorách a v druhohorách (devon až křída).

Amorfní

= s beztvarými molekulami. Nemající určitý pravidelný tvar molekul. (Jejich
krystalické uspořádání). Jsou bez zákonité vnitřní stavby a nemohou vytvářet
krystaly. (Například sklo a většina polymerů).

Amphipory = Carpoidea, třída podkmene Homatozoa. Ploší ostnokožci s ocasovitým stonkem. Chybí jim hydrophorus (otvor ve schránce v blízkosti úst, sloužící
k nasávání vody do vodního systému), a gonophorus (genitální otvor buďto
poblíže řiti, nebo ve speciálních genitálních destičkách). Nemají žádnou
radiální symetrii.
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 vypou-

klým ohybem strukturních (vrstevních) ploch, v normálně uloženém souvrství
(definována i statigraficky). V jádře vrstvy starší, v obalu mladší.
Aplity

= žilné horniny, v nichž všechny hlavní minerály vykrystalizovaly téměř současně, ale nemají vlastní krystalové tvary. Jsou to žilné, jemnozrnné kyselé
horniny světlé barvy, z křemene, živce a slíd. Užší význam : žilná hornina,
příslušející složením k žule. Širší význam : souborné označení pro žilné horniny – podle minerálního složení mají název jednotlivých skupin hornin
(např. žulový aplit, syenitový aplit apod.).

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).
Azurit

= modrý, jednoklonný nerost, zásaditý uhličitan mědi. Vzniká v oxidační zoně
ložisek mědi, často též metasomaticky, (Meta = přeměněné), zatlačováním
vápenců.

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). (Jeho poloha a rozsah).
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.

Bazální klastika = vrstva úlomků horniny tvořící podklad další vrstvy. (Např. mezi granodioritem, který tvoří podloží Moravského krasu a vápenci se nachází vrstva úlomků celistvé podložní horniny, která vznikla v době předdevonské, kdy se
tato hornina vynořila z moře (tehdy v rovníkové tropické oblasti) a byla vystavena intenzivnímu přírodnímu působení (sluneční úpal, prudké, ochlazující dešťové bouře, intenzivní větry) a tím docházelo k rozrušování podkladové horniny. Při následném pozvolném poklesu podloží byla bazální klastika zaplavena a na ní se v šelfové hloubce začaly usazovat vápence.
Bazické horniny = vyvřelé horniny s převahou tmavých a těžkých nerostů.
Bentos

= společenstvo organizmů, žijících na dně moří i sladkých vod. Dělí se na
přisedlé, sesilní ( = koráli a pod.), a pohybující se po dně, vagilní (= plži a
mlži).

Bifurkace

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

Bioherma

= Kupolovitý útvar, tvořený na místě rostoucími organizmy. Útes, vytvořený
nahromaděninou tvrdých částí primitivních organizmů. Tyto usazeniny
nejsou zřetelně vrstevnaté. (korálové, mechovkové a pod.). Ve spojení s vápencem patří mezi vápence organogenní.

Biotit

= tmavá slída

Bitumen

= tekutá nebo pevná uhlovodíková látka organického původu – živice

Bornit

= čtverečný nerost kovového vzhledu, sulfid mědi a železa, měděná ruda, pestrý kyz měděný, Je měděně červený až bronzově hnědý, nabíhá obvykle
pestře modře. Vyskytuje se převážně v zoně sekundárního obohacení ložisek
sirníků mědi, zejména v hydrotermálních žilách.

Bornhardtin Scalensis = druh ramenonožce z devonských vápenců (obdoba Stringocephalus Burtini.
Brachiopod

= ramenonožec (živočich s hrudními končetinami).

Brekcie

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

Břidlice

= sedimentární jílovité, křemité …. horniny …

C.
Cephalopod

= mořský měkkýš, hlavonožec s přísavným,i chapadly.

Clymeniový vápenec = Clymenia je hlavonožec s těsně vinutými až konvolutními (spletí
současně působících) schránkami, poměrně plochými, zpravidla jemně až
výrazně příčně žebrovanými.

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 (převážně břidličného charakteru).

Denudace

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

Deprese

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

Detrit

= úlomky, drť nerostů, většinou vznikající přirozeným rozrušováním hornin.
Může být i organický detrit (z kostí a pod.).

Detritický

= detritický = úlomkovitý (klastický). Obvykle však přívlastek „detritický“
označuje původ minerálních zrn, přívlastek klastický spíše označuje horninu.

Detritizovaný = rozpadlý na písčitý či úlomkovitý detrit.
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.

Diagenetika

= souhrn procesů, které probíhají v sedimentech v průběhu jejich zpevňovánní. (Hranice mezi diagenezí a metamorfozou není v některých případech
dostatečně zřetelná).

Diferenciáty

= druhový rozdíl, vlastnost, odlišující definovatelný druh od nadřazeného
rodu. (Různost genetických horizontů).

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

Diskordance

= nesouhlasnost, neshodnost, nesjednocenost, nesouhlasné uložení vrstev,
způsobené přerušením sedimentace. (Došlo k novému ukládání vrstev na
původní vrstvy po dlouhodobém přerušení - hiátu).

Diskrepance

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

Diorit

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

Dolomit

= podvojný uhličitan vápníku a hořčíku. Šedobílý, případně různě zbarvený,
(v části Alp nazvaných „Dolomity“ zbarven do žluta), klencový nerost,
druh vápence, ve kterém je vápník převážně nahrazen hořčíkem. (Vápenec
= CaCO2, tj. uhličitan vápenatý, dolomit = MgCO2 tj. uhličitan hořečnatý).

Dolomitizace

= proces obohacování vápencové usazeniny dolomitem na úkor jiného uhličitanu

Downton

= někteří autoři jej řadí k přechodným vrstvám mezi silurem a devonem. Jiní jen k nejvyššímu siluru, jiní zase k nejnižšímu devonu. Vcelku jde o
nepřesný stratigrafický termín, proto se v moderní literatuře už neuvádí.

Droba

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

E.
Efusiva

= rozlité vyvřelé horniny. (Efuse = výlev).

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).

Embryonální ( kanálky) = zárodečné stadium.
Endokras

= formy krasu v hloubce masivu – jeskyně.

Eolické

= vzniklé působením vzdušných proudů při vývoji zemského povrchu.
Rozeznáváme :
1.) Větrný výmol – větrem unášené částice obrušují povrchové materiály,
tj.
kompaktní horniny.
2.) Přenášení materiálu větrem – prach unášený větrem, vířivým prouděním
větru, při nárazech větru v poryvech dochází ke „skákacímu“ a „odrážecímu pohybu unášených písků.
3.) Nanášením. Pád materiálu při zeslabení nosné síly větru, nebo sesouvání materiálu při nárazech větru.

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 údolí

= údolí vytvořené prouděním toku, který se zařezává do podloží.

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.
Fosilie

= zkamenělina (ústrojných zbytků).

Fosilizace

= souhrn chemických a jiných pochodů, vedoucích k uchování odumřelého
organizmu v zemi jeho proměnou v nerostnou hmotu (petrifikace). Přírodní proces, vedoucí ke zkamenění organického zbytku při vhodných
podmínkách (tj. rychlý pokryv organického zbytku sedimentem, vhodné
fyzikální prostředí sedimentu, vztah chemizmu prostředí k chemizmu
zbytku).

Frasnien

= stratigrafický stupeň svrchního devonu. (podloží famen, nadloží givet).

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.
Je to fyzikální pracovní metoda. Hlavními obory geofyziky jsou : geomechanika, gravimetrie, seismologie, geomagnetizmus, geoelektřina, geotermika,
radioaktivita zemského tělesa, tektonofyzika.
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. Bývají vyplněny různými hmotami pokryvných útvarů (jíl, hlína, písek,
štěrk a pod.). Mají zpravidla válcovitý tvar, vzniklý rozpouštěním vápence
podél puklin a zlomů.
Geologické zrcadlo = tektonická plocha v posunutém sledu hornin se stopami pohybu,
pokrytá kluznou minerální výplní (chloridy, jíly, epidot) s případným rýhováním.
Geomorfologie = nauka o tvarech povrchu zemského, jeho vzniku a změnách.
Geosynklinály

= jsou korytovité průhyby zemské kůry, do kterých se mohou ukládat různé
sedimenty. (Synklinála je korytovitý útvar vrásy). U geosynklinál rozeznáváme období evoluce a období revoluce.
Evoluce : epirogenetické (dlouhodobé) pohyby (zemské kůry), projevující se
sekulárním (věkovitým, dlouhodobým) klesáním geosynklinálního dna a sekulárním zvedáním pevninských prahů.
Revoluce : v činnosti jsou pohyby orogenetické (horotvorné). Začíná se zvedat
podmořský val. Vznikají vrásy, překlápějící se směrem k pevnině. Vznikají
vrásové přesmyky a konečné příkrovy. Vyvíjí se pásemné pohoří, vynořující
se nad hladinu moře.

Gabro

= vyvřelá plutonická hornina. Je hlubinným ekvivalentem (rovnocenností) bazaltu, bývá součástí větších granitoidních komplexů, kde má kumulační (hromadící) nebo reziduální (zbytkovou) povahu. Jsou to bazické hlubinné vyvřeliny, stejnoměrně zrnité, středního až hrubého zrna.

Geneze

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

Geoda

= výplň větší dutiny v hornině. Geody mohou být vyplněny zčásti, nebo zcela
kalcitem, křemenem či chalcedonem, nebo achátem. Krystaly jsou situovány (obráceny) do středu geody. U vyvřelých hornin představují výplně dutin
po původních bublinách magmatických plynů. Geody se mohou vyskytovat
i v sedimentech, kde se dutiny tvoří vyvětráváním (rozpouštěním) nebo rozrušením těl organizmů a pod.

Givetién

= stratigrafický stupeň, odpovídající střední části svrchního devonu (podloží
frasn, nadloží eifel.

Glaciál

= doba ledová

Glaciologie

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

Granit

= žula, hlubinná vyvřelá hornina, tvořená křemenem, draselným a sodnovápenatým živcem, biotitem, muskovitem či amfibolem. V chemickém
složení dominuje oxid křemičitý – cca 70%.

Granodiorit

= světle šedá, hlubinná, magmatická hornina, tvořící přechod mezi granitem
(žulou) a dioritem. Jsou stejnoměrně středně zrnité s masivní texturou.

H.
Habitus

= celkový vzhled.

Hercynský orogen = horotvorné vrásnění na konci devonu. Výsledkem byl vznik pásemného
pohoří, které vzniklo v mladším paleozoiku (prvohorách). Hercynské vrásnění vytvořilo dvě horské větve :
Větev armorická :
Z centrálního masivu francouzského pokračuje tato větev na severozápad,
do Bretaně a do Normandie v severní Francii a do jižní Anglie, do Cornwallu.
Větev varíská :
Z centrálního masivu francouzského pokračuje k severovýchodu přes Vogézy, Černý les, Porýnské břidličné pohoří, francouzsko – belgickou kamenouhelnou pánev, Harc a Duryňský les do Českého masivu.
Odnoží tohoto vrásnění je Iberská Meseta ve Španělsku.
Holocén

= posledních osm až deset tisíc let kvarteru (čtvrtohor). Je to nejmladší
geologické období, které nastupuje po pleistocénu. Poslední 2 miliony let.

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, .

CH.
Chalcedon

= je podstatnou složkou rohovců. Dále se vyskytuje ve tmelu některých hornin
a v nejrůznějších formách druhotné silicifikace. Předpokládá se většinou, že
chalcedon je přechodnou formou mezi poměrně nestabilním opálem a nejstabilnější formou křemene (SiO2). Proto ve starších horninách skládá chalcedon schránky organizmů, složené původně z opálů.

Chalkopyrit = Je mosazně až zlatově žlutý, často pestře nabíhá. Je kovově lesklý a neprůhledný. Vyskytuje se na hydrotermálních ložiskách, skamech a v magmatických ložiskách, vázaných na bazické horniny. Hojný. Čtverečný nerost
CuFeS. Obsahuje i něco Ag a Au. Strukturní mřížka podobná mřížce sfaleritu. Krystaly vzhledu čtyřstěnů nebo osmistěnů, méně často skalenoendrů,
časté cyklické srostlice.
Chemogenní (původ) = Vzniklý chemickým vysrážením nebo krystalizací. Chemogenního
původu jsou výplně prasklin nebo dutin ve vápencích (výplně schránek
organizmů a jiné), usazeniny solí nebo tmel pískovců a pod. Chemogenní
vápenec vzniká přímým vysrážením uhličitanu vápenatého.
Chlorid =

Chloridy jsou soli kyseliny chlorovodíkové. V nerostném systému představují velkou část nerostů ze skupiny halovců (kamenná sůl, salmiak, sylvín,
herargyrit a jiné vzácné nerosty). Kromě kamenné soli nejsou v přírodě příliš hojné.

I.
Imbrikace = doškovité nakupení plochých valounů vlivem vodního proudu. Zvláště výrazné
je u plochých valounů, které svými říčními osami zapadají u říčních sedimentů
ve směru proti toku, u plážových štěrků směrem do moře.
Infiltrace = pomalé pronikání (vsakování) kapaliny (srážkových vod) nebo plynu póry
horniny dovnitř, pronikání srážkové a povrchové vody půdou do hornin a do
nádrží podzemní vody.
In situ

= na místě, či v původní poloze.

Inundace = zaplavování území. ( Pravidelné či nepravidelné).
Inundační území = je část údolní nivy, která je v době velkých vod zaplavována. Z praktického hlediska je to území nevhodné k zástavbě.

J.

K.
= minerál, čistý uhličitan vápenatý. Klencový nerost CaCO3, specifická hmotnost 2,6 – 2,8.

Kalcit

Kaledonské vrásnění = starokaledonská fáze mezi ordovikem a silurem, mladokaledonská
fáze mezi silurem a devonem. Ukončila druhou ze čtyř geotonických ér neogenického vývoje země. Klasickou oblastí vrásnění v Evropě je severní Evropa,
(neogeikum) t.j. západní část Norska, Skotsko, Severní Irsko. Průběh do střední
Evropy bylo kaledonské vrásnění zastřeno Hercynským vrásněním. (Paleoevropa byla konsolidována Kaledonským vrásněním).
Kaolin

= směs jílových nerostů s vysokým obsahem kaolinitu. Je používán jako surovina
pro výrobu porcelánu, kameniny a šamotu.

Kaolinizace = přeměna silikátů, zvláště živců na kaolinit. (Kaolinické zvětrávání).
Kaolinit = bílý nebo nažloutlý trojklonný jílový nerost, zásaditý a vodnatý křemičitan
hlinitý.
Karbon

= období (perioda) paleozoika (Prvohor), cca před 345ti až 280ti miliony let. Trvalo tedy cca 65 milionů let. Epocha spodního karbonu (tj. dinantu) trvala cca 25
mil. let. a zahrnovala stupně tournai a visé. Epocha svrchního karbonu (tj. silesu)
trvala cca 40 mil. let a zahrnovala stupně namur, westfal a stefan.

Karbonáty = uhličitany, (vápence = uhličitan vápenatý / CaCO2 /, dolomity = uhličitan hořečnatý / MgC02 / , sintry a pod.).
Kašolong

= emailově bílá odrůda opálu.

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.
Kliváž

= Osní břidličnatost (štěpitelnost) horniny (jejích krystalů). Tektonicky výrazná,
často lupénkovitá dělitelnost horniny. Foliace, tj. drobná tektonika, působící v systému souběžných ploch oslabené soudržnosti, probíhající napříč původní vrstevnatostí hornin a mající víceméně shodnou orientaci s osními plochami vrás.

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.

Konkordance = (Souhlasné uložení) je styk dvou souvrství, vzniklý bez přerušení sedimenttace. Mladší souvrství se usazovalo ihned po uložení souvrství staršího. Vzniklo

jen za změněných faciálních podmínek (facie = horninový typ). Jeho styk se
starším souvrstvím má charakter pozvolného přechodu.
Konkrece = jsou zakulacené útvary druhotného původu, utvořivší se uvnitř horniny, která je
obklopuje. Vznikají ukládáním různých minerálních látek kolem jádra (například
kolem nějakého minerálního zrna nebo organických zbytků). Mnohdy jsou ale
jádra nezjistitelná.
Kontaminace = znečištění prostředí škodlivými látkami, zamoření, vniknutí choroboplodných zárodků do organismu. Lze říci, že jde o změnu chemického a minerálního
složení vyvřelých hornin jejich míšením, nebo asimilací cizorodého materiálu
(hybridizace).
Konvekce

Konvexní

= Přenášení nebo vyrovnávání různých hodnot fyzikální veličiny, (např. tepla)
v téže látce prouděním (či omýváním ploch; přenos energie konvekcí).
= vypouklý, (plocha, zakřivená ven).

Koroze

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

Koráli

= živočichové s vápenatou schránkou. Jsou to v podstatě polypové z čeledi láčkovců. Žijí v mělké, sluncem prohřáté, teplé a čisté vodě moří. Optimální hloubka růstu se však omezuje jen na několik metrů pod hladinou. Výjímečně do
hloubky 70 m. Živí se zooplanktonem. Koráloví polypové vylučují zrnka kalcitu, jejichž stmelením vznikají korálové útesy. Na odumřelých jedincích vyrůstá
další generace korálů. V ideálních podmínkách narůstají korálové útesy až o 25
milimetrů za rok. Vytvářejí rozsáhlé kolonie, které jsou ve své podstatě velmi
starými ekosystémy. Největší z nich, Australský Velký bariérový útes je téměř
2 000 km dlouhý a rozkládá se na ploše cca 200 000 kilometrů čtverečních.

Korálový vápenec = vápenec s hojnými zbytky korálů. Destruktivním působením mořských
vln na útesy, částečně také rozmělňování korálů některými živočichy dochází
k drobounkým úlomkům korálového materiálu. Vytváří se tak klastický sediment, jemnozrnné uloženiny tohoto typu, tj. korálové bahno, které se usazuje a
pokrývá odumírající korály, nad kterými opět vyrůstají nové generace korálů.
Kras

Kraton

= Soubor povrchových a podzemních geomorfologických jevů, vytvořených v oblasti, která je budována horninami, rozpustnými ve vodě. Na stupni rozpustnosti krasových hornin závisí průběh, rozvoj a obsah procesu krasovění.
= stabilizovaná kontinentální oblast zemské kůry, nepodléhající již dalšímu
vrásnění. Je to v podstatě jádro pevniny, pozůstatek starých kontinentů.

Krystalinikum = oblast, složená z krystalických hornin. (Z eruptiv / tj. z vyvřelin / a
z metamorfitů / tj. z materiálů přeměněných / ).

Křemen =
Kulm

klencový nerost SiO2, tvrdost 7, specifická váha 2,65, lasturnatý lom.

= stratigrafické označení spodního karbonu. Sedimentace probíhala v geosynklinálním moři, které se střídavě prohlubovalo a změlčovalo. Kulmské uloženiny
mají diastrofický charakter. (Tento výraz je souborným označením orogenetických (horotvorných) a epizogenetických (občas působících) pohybů zemské
kůry. Rytmická sedimentace je obdobou flyše.

Kulmská facie = Litologicky představuje souvrství střídajících se jílových břidlic, pískovců
drob a slepenců.
Kvarter

= (čtvrtohory). Je mladší periodou éry kenozoikum. Dělíme jej na pleistocén (cca
2 mil.let) a holocén – posledních cca 10 000 let.

L.
Lakrustrinní = jezerního původu.
Laterální

= postranní, boční.

Laterit

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

Limonit

= Hnědel. Nevydatná železná ruda. Okrově žlutý, hnědý až černý amorfní
nerost, hydroxid železitý s proměnlivým množstvím vody – FeO (OH) + H2O.
Vyskytuje se v oxidační zoně železných rud a v usazeninách jezer a bažin.

Limonitizace = impregnace limonitem.

Litologie

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

Lumachela = hornina, složená z úlomků zkamenělin. (Mezi lumachely můžeme zařadit i
vápenec).

M.
Malachit = jednoklonný nerost ze skupiny azuritů, zelený až tmavozelený, skelně, démantově až hedvábně lesklý. Cu2(OH)2CO3. Vyskytuje se v oxidační zoně měděných
rud, nebo jako metasomatický ve vápencích. Tvrdost 3,5 – 4, specifická hmotnost 3,9 – 4,03.

Metamorfóza = přeměna horniny. Hlavními činiteli přeměny : teplota, všesměrný tlak, orientovaný tlak a chemická aktivita roztoků, cirkulujících v intergranulárních prostorách hornin. Přeměna probíhá v hloubce pod povrchovou zónou větrání a cementace, a horniny při nich zůstávají jako celek neustále v pevném stavu.
Metamorfity = jsou horniny, vzniklé metamorfózou.
Metasomatický = důsledek petrochemického pochodu, při kterém se staré minerály rozpouštějí a nové vznikají , avšak hornina jako celek zůstává v pevném stavu.

Migrace

= přemisťování osob, stěhování rostlin nebo živočichů na nová stanoviště, přenos
genů mezi populacemi prostřednictvím jedinců, kteří přecházejí z jedné populace do druhé.

Minerály

= nerosty

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.

Mylonit

= tlakově drcené horniny, vzniklé mikrobrekciací, granulací a stlačením z nejrůznějších výchozích hornin. Jde tedy o souhrnné texturní označení, které neříká nic o látkovém složení.
Mylonitizace probíhá za takových podmínek tlaku a teploty, že hornina neztrácí soudržnost.

Mylonitové zony = většinou doprovází tektonické zony.
Mlži

= měkkýši, chránící svůj organizmus lasturami či mušlemi

Monokrystal = krystalový jedinec s jednotnou vnitřní zákonitou stavbou.
Monomyktní = Monomyktní usazeniny jsou usazeniny, složené z úlomků jedné horniny –
tj. tyto usazeniny jsou stejnorodé. Opakem jsou polymiktní usazeniny.

Morfologie

= nauka o tvarových vlastnostech rostlin, živočichů, člověka, v geologii je to
nauka o tvarech a změnách povrchu země.

N.
Neogén

= perioda mladších třetihor, období před cca 26 až 2 miliony let, tj.celkem 24 mil.
Let. Zahrnuje epochy miocén (19 milionů let) a pliocén (5 mil. let). Epochu
miocén dělíme na stupně : eger, egenburg, ottnang, karpat, baden, sarmat a pannon. Někdy v badenu se vyskytuje podstupeň tornton. (Torntonské tégly v Lažáneckém žlebu). Epochu pliocén dělíme na stupně dak a levant.

Nerosty

= minerály.

O.
Oddenudování
= (denudace je obnažování podložních pevných hornin nebo snižování
zemského povrchu – v podstatě jde o odnos materiálu).
Old Red sandstone = Názvem „Old Red“ je označován materiál, který tvoří starý červený
pískovec. Jeho facie sestává převážně z načervenalých, psammitických a psefitických hornin. Tato hornina je rozšířena zejména v devonu. Litologicky jde o
mocná souvrství pískovců a slepenců, místy s vložkami břidlic a slínů.
Oolitický = druh sedimentární horniny či minerálů, složených z kuličkovitě strukturovaných
útvarů – oolitů.
= Amorfní nerost ze skupiny křemene, hydratovaný oxid křemičitý. Nejrůzněji
zbarvený nerost, čirý i neprůhledný. V sedimentech se vyskytuje v některých
rohovcích, ve tmelu hornin a ve skladbě křemitých schránek organizmů.

Opál

Organogenní (typ moře) = organogenní hornina je materiál, vzniklý z organizmů, z jejich
zbytků, nebo vytvořený z jejich činnosti.
Orogeneze = horotvorná činnost, vznik pohoří horotvornými silami, horotvorné pochody.
Orogen

( Hercynský – Asturská fáze)

(Karpatský

)

Organodetritické = struktura hornin, tvořená organickým detritem, tj. úlomky organizmů,
nesoucích stopy rozlámání a transportu.

Osteologický = kosterní.
Osteologie

= nauka o kostech.

Ottnang

= typické a klasické vrstvy spodnohelvetského slínu v rakouské molase
s typickou měkkýší faunou. Charakteristické je pestré, zvláště načervenalé
zbarvení. Z fauny se nejhojněji objevují rybovití obratlovci, primitivní ryby
dvojdyšné a velcí pavoukovití členovci. Vzácné jsou zbytky korýšů, primitivních stonožek a mlžů. Hojné jsou zbytky terestrické fauny.
Usazeniny z tohoto věku reprezentují podle současného převládajícího názoru převážně kontinentální a limnické sedimenty, které se usadily po kaledonském vrásnění. Uloženiny facie ottnangu zřejmě vznikaly v mírném podnebí,
kdy se střídala období vlhka (s náhlými přívaly říčních vod) s obdobími sucha.
Stratigraficky jde o sedimenty tercieru, spodního miocénu.

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 (věky).
.
Palinologie

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

Palygorskit

= (skalní kůže) – šedobílý nebo hnědý jednoklonný nerost ze skupiny jílů,
vodnatý křemičitan hořečnatý, užívá se jako méně kvalitní azbest.

Peneplein

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

Pinka

= prohlubenina v zemi, která je pozůstatkem po dolování v dřívějších dobách.

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.

Polymiktní

= složený z více hornin

Predispozice

= využití (přizpůsobení se) již vzniklých podmínek. (V geologii například
využití zlomového pásma k vytvoření údolí).

Proplástek

= tenká vložka jalové horniny uprostřed užitkové suroviny (např. proplástky
jílovců v uhelných slojích).

Provenience

= původ, zeměpisná oblast, ze které něco či někdo pochází.

Psamitická

= drobnozrnná struktura hornin.

Psefitická

= hrubozrnná úlomkovitá struktura horniny (slepence, oblázky).

Pyrit

= kyz železný, modifikace disulfitu železnatého,mosazně žlutý nerost kovového vzhledu, až zlatožlutý. U nás ložiska : Jáchymov, Velké Tresné aj.

Q.

R.
Radiometrie = obor geofyziky, zabývající se radioaktivními vlastnostmi hornin.
Radiální tektonika = strukturní vývoj geologických vrstev, jdoucí ve směru radiusu (poloměru).
Recentní

= současný, vznikl v současném období.

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.

Rigidita

= stupeň tuhosti, který vyjadřuje odpor horniny proti tvarovým změnám. Určuje se z rychlosti postupu zemětřesných vln a z velikosti mořského přílivu.

Rohovce

= sedimentární křemité horniny, nejčastěji biochemického původu. Téměř se
ztotožňuje se silicity, nezahrnuje však křemité sintry a příbuzné horniny.

S.
Sedimentační pánev = prostor, kde dochází k usazování hornin.
Sedimentolog = odborník, zkoumající usazeniny.
Sedimenty

= horniny usazené. Vznikají usazováním minerálních částic,. Či horninových
úlomků, unášených větrem, transportovaných ledovci, působením gravitace,
přinášených vodními toky, mořskými proudy a pod.
Významný podíl na jejich vzniku mají životní pochody rostlinstva a živočichů, stejně jako chemické pochody při vylučování solí z vodních roztoků.

Seizmika

= obor geofyziky, zabývající se studiem zemětřesení.

Seizmografie = záznam přístroje, měřícího a zaznamenávajícího zemětřesné vlny.
Sesilní

= (živočichové) – ti, kteří jsou trvale přisedlí k substrátu ( hornině podloží).

Silicifikace

= druhotný pochod, jehož výsledkem je prosycení horniny opálem, chalcedonem nebo křemenem, nebo přeměna horniny v tyto látky.

Silicity

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

Silikáty

= křemičitany, tj. anorganické sloučeniny křemíku.

Siltovce

= prachovce – sedimentární hornina klastického původu, složená z více jak
50% částic siltové frakce (tj. 0,01 – 0,05 mm velikosti částic). Bývá nevrstevnatý, až laminovaný, leckdy břidličně se rozpadající.

Skalenoedr

= monokrystal šesterečné soustavy, omezený dvanácti shodnými různostrannými trojúhelníky.

Skulaři

= vrtaví mlži

Slepence

= horniny, tvořené zpevnělými fluviálními materiály (štěrky).

Slůňáky

= lokálně nahromaděné, nebo řídce roztroušené balvany celistvých (amorfních) křemenců.

Smouhy

= barevně odlišné nepravidelné partie sedimentů.

Souvrství

= soubor vrstev

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.
Stachyodes

= blíže neurčené zbytky žahavců ve vápencích Moravského krasu. Název
zavedený Dr. Prantlem.

Stachyodový (horizont) = horizontální poloha stachiodes sp.

Stratotyp

= profil, na kterém byla definována určitá stratigrafická jednotka.

Stringocephalus = tlustoskořepatý brachiopod – ramenonožec.
Stromatolity = nepravidelně zvrstvené vápencové útvary
Stromatopory = trsy s vrstevnatou vnitřní stavbou (vytvořené láčkovci).
Subdukce

= podsouvání, tj. proces, kdy kry 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

= souměrné, souosé, uspořádané či rozložené podél osy.

Syngenetická = současně společně vzniklá. Například : syngeneze rudného tělesa a okolní
horniny.

Š.
Šlíry

= starší geologické označení pro vrstevnaté, vápnité jíly.

T.
Tégl

= 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
používá 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.

Tektonika radiální

= poruchy, jdoucí ve směru poloměru (do oblouku).

Tektonika tangenciální = s převahou poruch šikmých až horizontálních (přesmyky).

Tentakulitové (břidlice) = původcem tenakulitových materiálů je skupina drobných živočichů nejistého systematického postavení, rozšířená ve všech světových mořích, v době od ordoviku do devonu. Vytvářeli drobné, vápnité, jehličkovité
schránky, silnostěnné, kruhovitého průřezu, hladké či prstenčité.
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.

Titanit

= je jednoklonný nerost, barva od žlutavé, zelenavé, hnědé, hnědočervené až
k červenavé. Je průhledný, průsvitný až neprůhledný. Tvrdost 5,0 až 5,5,
specifická hmotnost 3,4 – 3,6.

Transgrese

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

Trilobiti

= třída vyhynulých mořských členovců s tělem, rozděleným podélně i příčně
na tři části. Tělo je kryté silným dorsálním (hřbetním) štítem. Je zploštělé,
obrysu oválného, složené z hlavy, trupu a zadečku. Vyskytuje se v kambriu
a v permu.

Tufit

= úlomkovitá hornina sopečného původu s terigenní příměsí. Jde převážně o
sopečné sklo.
Drobnější až jemnozrnné vyvrženiny sopečných jícnů, rozličného petrografického složení i stupně zpevnění, vrstevnaté i nevrstevnaté, ukládané podle
své povahy v rozličných vzdálenostech od vulkanického centra.

U.

V.
Vápence – Josefovské
Hádské
Křtinské
Lažánecké
Říčské
Vilémovické
Brekciové
Hlíznaté
Kramenclové ( Křtinské mramory)
Organodetritické
Radiolaritové
Slínité
Vápenec saturační = (jde o terminus technikus !) Jsou to vápence, užívané v cukrovarnictví
a v chemické výrobě.
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).

Ž.
Živec =

běžný horninotvorný nerost. Nachází se v pegmatitech, užívá se ve sklářském a
v keramickém průmyslu, při výrobě abrasiv a plnidel. Živce jsou sodné a draselné.

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.

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, škrapy, závrty a 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.

Kokpitový kras = o něm se hovoří v souvislosti s okolím Rudice.
Marinní sedimenty = vrstvy, usazené v moři.
Morfogeneze

= vznik a vývoj tvarů (geologických útvarů).
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Naše moudrá babička by řekla : „Chlapče nevytahuj se, schlubné plíce lezou z hrnce !“
Nikdy by mne nenapadlo se takhle před jeskyňáři „vytahovat“ nebýt toho dortu, který jsem od
svých vnoučat dostal ke svým osmdesátinám. Protože se na něj můžete aspoň podívat, když
už jste ho nemohli ochutnat, tak doufám, že pochopíte moji radost a odpustíte mi, že se o ni
chci podělit s Vámi.

A tohle je moje „zázemí“. A ještě jednou pohled na ten dort.

A když už jsem v tom „vytahování“, tak takhle vypadá místo, kde se rodí Edice Se - 3 !
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Ladislav Slezák :

Geologické zajímavosti.
Moravský kras nejsou jen jeskyně, závrty a krasová údolí. Je to území s velice pestrou geologickou minulostí. Studium fragmentů projevů jednotlivých údobí je nejen velmi náročné,
ale i napínavé (ve víru střetů názorů).
Čas od času se v terénu zadaří objevit některé lokální změny, které často odkrývají nevídané a velice cenné geologické profily. Pokud nejsou tyto změny zavčas podchyceny, opět zanikají různými stavebně-technickými zásahy či těžbou.
V nedávné době došlo ke konečné likvidaci těžby vápence v lomu tak zvaném „Malá dohoda“ nedaleko Holštejna. Není třeba se vracet k důvodům, proč na této lokalitě k takovému
počinu (z hlediska ochrany přírody chvályhodnému) došlo.
Faktem zůstává, že těžební společnost se přesunula do náhradní lokality na jižním okraji
území Moravského krasu, mimo hranice Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Dokonce
do dobývacího prostoru bývalé, dávno zaniklé těžby v lokalitě „Kopaniny“ (SV od Lesního
lomu). Nový provozovatel, společnost s.r.o. Kalcit rozfárala bývalý lom poměrně velkoryse
s cílem těžit surovinu (Vilémovické vápence) jako stavební kámen s převahou výroby drtí.
Lom se nachází v poměrně geologické komplikované pozici, s výskyty faciálních variant
vápenců, tektonicky exponovaném pásmu, které předurčuje morfologický vývoj mladších
geologických údobí (terciér).
V rozevřených a krasovými procesy modelovaných poruchách jsou výplně křemitých jílovitých písků (geologické varhany) a v přípovrchových partií vápenců jsou zvětralinové hlíny včetně spraší s polohami vápnitých konkrecí (cicvárů).
Západní křídlo lomu bylo zbaveno skrývky a byly odkryty lavice vápenců. Na nich spočívaly vápencové slepence. Celá tato poloha byla bohužel pro těžbu nežádoucí a proto byla beze
zbytku snesena a zbytky deponovány vedle příjezdové komunikace k etáži lomu. O pozici
těchto sedimentů se bylo možno dozvědět pouze z ústního podání vedoucího těžby. Škoda.
Nezbývá, než se pokusit o nedokonalou rekonstrukci vzácného geologického jevu. Světle
šedé kalové vápence brekciového typu (analogie vápenců Křtinských) tvořily jakýsi příbojový
stupeň neznámé výšky, jehož čelo bylo orientováno k jihu. V patě tohoto stupně byly polohy
slepenců, jejichž materiál je (dle dochovaných vzorků – viz foto) výhradně vápencový.
Valouny jsou dokonale opracovány. Tvoří je kalový, šedý vápenec, místy s náběhy do růžova a zelena. Tmel slepenců je písčito-jílovitý, kompaktní, žlutavých a šedavých barev.
Z dostupného materiálu (nebyl detailně analyzován) nebyly patrny žádné zbytky fosílií.
Celkový charakter slepenců, jejich složení včetně intergranulárního materiálu a geologické
pozice ve vztahu k podloží, s největší pravděpodobností ukazuje na sediment příbojového typu, patrně miocénního stáří.
Výše popisovaný nález je dokladem nedostatečného dozorování lokalit, kde probíhají technické zásahy do krajiny. V tomto případě se změny dotýkají dobývacího prostoru schváleného
příslušnými institucemi. Stávající legislativa se takových případů dotýká pouze v případě nafáraných krasových jevů či paleontologických (archeologických) nálezů.
Je všeobecně známo a praxe to bohatě potvrzuje, že provozovatelé lomů se ohlašovací povinnosti a dočasnému přerušení prací na lokalitě vyhýbají. Jde o komplikaci v průběhu těžebního procesu. Proto se tyto nálezy běžně zamlčují a vzácné nálezy tak definitivně zanikají.

Rozhodně by nebyla na škodu iniciativa ve spolupráci mezi zainteresovanými institucemi
(SCHKO MK, OBÚ, ČGS, případně MU, Fakulta geologie), které se v území angažují.
Přílohy : 3 fotografie z lomu na Kopaninách

Obr. č. 1 : (– výše –) Vápencové slepence (miocén ?).
Obr. č. 2 : (– níže –) na další straně : Vápencové slepence, detail valounového materiálu.
Obr. č. 3 : (– níže –) na další straně : Geologické varhany s výplní jílů a písků.
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Ladislav Slezák :

Příspěvek k hydrografii Hostěnického potoka v jižní
části Moravského krasu.

Hydrografická problematika Hostěnického potoka, pokud je mně známo, nebyla nijak
zvláště předmětem podrobného bádání, až na výjimku, kterou je vazba Hostěnického potoka
ke genezi Ochozské jeskyně.. Většina badatelů přiřazuje Hostěnický potok k paleogenezi
Ochozské jeskyně jako jejího tvůrce, při čemž opomíjí nezastupitelnou účast Říčky.
Jsem přesvědčen, že naopak Říčka je a byla v předbádenské periodě tokem v e vývoji
Ochozské jeskyně tím rozhodujícím. Konec konců i existence dosud nevyřešené Zkamenělé
řeky je toho důkazem. Polohy bazálních štěrkopísků v hlavních prostorách staré části Ochozské jeskyně jsou z hlediska geneze a transportu dosud velkým otazníkem, obsahy těžkých
minerálů inklinují do povodí Říčky. ( Burkhardt – Kristková ).
Hostěnický potok, jehož povodí je založeno na území hornin spodního karbonu (Rozstáňské souvrství), obdobně, jako je tomu ve střední i severní části krasu, při kontaktu s vápenci,
vytvořil ploché okrajové údolí přemodelováním části starého paleogenního tvaru, z něhož
nám dnes zbyl malý fragment v podobě východní části Kamenného žlíbku.
Ponory Hostěnického potoka vytvořené v západní stěně okrajového údolí odváděly vody
pod Mokerskou plošinu a dále k jižní erozní bázi okraje vápencového území (Mokrá – Horákov). Tak byly vytvořeny soustavy jeskynních dutin, které inklinují k postupně odkrývané
Mokerské jeskyni a jejím paleopřítokům.
Hostěnické okrajové údolí sloužilo jako sedimentační prostor, což způsobilo postupný zánik výše uvedených ponorů a vody si hledaly další možné cesty, jak Mokerskou plošinu obejít. Jednou z nich byl právě Kamenný žlíbek, který směřoval k západu, do povodí tehdy již
zahloubené Říčky. Přelivy do kamenného žlíbku způsobovaly jednak jeho postupné zahlubování, současně i tvorbu bifurkačních komunikací do relativně volného systému Ochozské
jeskyně.
V období pleistocénu vodní kapacity Hostěnického potoka dosáhly maxima a Kamenný
žlíbek se stal regulérním řečištěm. Mohutné transporty splachových materiálů využily komunikací k Ochozské jeskyni (nachází se v bezprostřední blízkosti s výrazným hloubkovým rozdílem) a v relativně krátkém období vyplnily sedimenty téměř veškeré volné prostory, které
Ochozská jeskyně nabízela.
Říčka v tomto období již Ochozskou jeskyni (v důsledku snížení lokální erozní báze) definitivně opustila. Hostěnické vody tak Ochozskou jeskyni ovládly úplně. Ochozská jeskyně se
tak stává mohutnou akumulační skládkou, která se stává nepropustnou bariérou pro vody Hostěnického potoka. V konečné fázi vody nachází východisko přes chodbu Hadici, která je
schopná nejen odvádět vody, ale i jimi uvolněné sedimenty z jeskyně do povrchového údolí
Říčky.
Celý proces hledání odtokových cest z okrajového Hostěnického údolí (deprese či semipolje ?) se odehrával v pravé (severní) stráni Kamenného žlíbku. Inklinace k Ochozské jeskyni je tak zcela jasná. Jak vypadaly bifurkační komunikace si můžeme představit na známém
systému Labyrintu. Otázka zní : Kolik podobných cest ještě pravá stráň Kamenného žlíbku
skrývá ?
Naše pozornost se v poslední době zaměřila k samotnému propadání Hostěnického potoka,
k jeho povodňové části, nazvané M. Křížem „Vilémovo údolíčko“ ( uváděné pod č. II, HP 2,
Západní propadání) které představuje povodňový díl za aktivními ponory. Aktivní ponory mají nadmořskou výšku 371,0m (K. Feitl – 1923), povodňové ponory mají nadm. výšku 370,0 m

-2(Aby Hostěnické vody trvale netekly do HP 2 – Západního propadání, vybudovali v r. 1910
členové VDT – GfH mezi HP 1 – Východní propadání a HP 2 hrázku,přes kterou voda
přetéká jen za vyšších vodních stavů. Hrázku je nutno trvale udržovat. Zajišťuje ZO 6 – 11).
V konfiguraci celého propadání není zaznamenán žádný stupeň.
Celý soubor ponorů (jak východní aktivní, tak západní povodňové) je výsledkem jedné vývojové fáze. Po ústupu Hostěnických vod z prostoru Kamenného žlíbku možno tento útvar
považovat za t.č. poslední fázi zpětné eroze v sedimentační výplni dílu Kamenného žlíbku.
Dnes je Vilémovo údolíčko od Kamenného žlíbku odděleno zbytkem sprašové návěje, která se k západu postupně vytrácí. Povodňové, roztříštěné řečiště končí pod uzávěrou, v jejímž
levém (jižním) svahu se objevuje skalní výchoz s rozpadlým portálkem horizontální jeskyňky
(P. Kos – Zpráva o činnosti ZO ČSS 6 – 12 za rok 2010).
Čelní uzávěra Vilémova údolíčka je tvořena blokovou sutí překrytou odvalem z dob historické těžby vápence v přilehlém lomku. Nad touto hranou s výškou cca 7m je hloubena speleologickou pracovní skupinou ZO 6 – 12 průzkumná šachtice.
Z historických pramenů víme, že těžbou vápenců se v této lokalitě zabývala rodina Řičánků. V lesním prostoru, západně od ukončení Vilémova údolíčka (Martin Kříž, 1864 – viz vysvětlivku na konci této práce), směrem k severovýchodně směřující cestě od Trojmezí je situován starý jámový lomek o průměru cca 10 m. Kolem lomku je až nápadně málo odvalového
materiálu. Sama poloha lomku z hlediska jeho založení postrádá poněkud logiku.
Vysvětlením by mohlo být to, že jámový lomek byl založen na přírodní, pro ruční těžbu výhodné, formě. Je možné, že šlo původně o skalní závrt s obnaženými stěnami. Vedle tohoto
lomku je v bezprostřední blízkosti ještě jeden lomek, daleko menší.
Při revizním měření povrchové situace (viz plánek) a prodloužením stávajícího polygonového tahu po východní cestě od Trojmezí k severovýchodu bylo zjištěno, že výše uvedený
starý jámový lomek je propojen etáží nad uzávěru (západní ukončení) Řičánkova lomu. Zbývá
jen doměřit polygon k výzkumné šachtici.
Z historického hlediska je patrné, že staré lůmky sloužily jako zdroj suroviny pro staré vápenické pece, jejichž baterie byla situována do prostoru dnešního průseku pod vedením vysokého napětí. Deprese s obvaly jsou patrné a od lomků k nim vede dnes již téměř neznatelná
cesta zaříznutá do nehlubokého úvozu. Doprava evidentně probíhala bez pomocí koňského
potahu a klasického povozu.
V hlavním průběhu Kamenného žlíbku, v úrovní uzávěry Vilémova údolíčka, se nachází
hned vedle cesty závrt. Je nálevkovitého tvaru, elipsovitého obvodu a dnešní hloubce kolem 3
metrů. O existenci tohoto závrtu věděli i dřívější badatelé (Kříž, Feitl a další), kteří se o jeho
existenci zmiňují a jeho polohu zaznamenávají.
V době, kdy jsem se jako spoluautor geologické mapy Moravského krasu v r. 1958 (Dvořák, Slezák, Pták a kol.) podílel na technických ověřovacích pracech, jsem do závrtu situoval
kopanou šachtici. Toto dílo v celé své hloubce (10 m) procházelo jemnými sedimenty různých
barev, obsahujících zbytky organického materiálu. Sonda musela být v udané hloubce zastavena ve smyslu báňsko-bezpečnostních předpisů. Skalního dna dosaženo nebylo.
Uvedené sedimenty byly vyhodnoceny jako lakustrinní (jezerní) jak J. Dvořákem, tak později (po revizi vzorků) R. Musilem. Z pohledu geomorfologického vývoje a paleohydrografie
lokality se nikdo z dřívějších autorů nezmiňuje o možné souvislosti s propadáním
Hostěnického potoka.

-3Ve světle našich nových poznatků by byla možná i varianta horizontálního průniku povodňových vod z Vilémova údolíčka do závrtu. Zmíněná sonda byla malého profilu (40 x 80 cm)
a není možno vyloučit, že procházela právě jen samotným jícnem.
J.Dvořák se v exkurzní zprávě z února r. 1953 zmiňuje, že uvedený závrt byl naplněn až po
okraj vodou. (Nemuselo jít výlučně o tavné vody z okolního sněhu). Obdobná situace nastává
i v závrtu u vchodu do Ochozské jeskyně.
Obraťme nyní pozornost k samotné Ochozské jeskyni, konkrétně k východnímu ukončení
Nové Ochozské jeskyně, od Křížova sifonu až po koncovou část za odbočkou do Sifonové
chodby. Uvedený úsek jeskyně skýtá četná badatelská úskalí v podobě komplikací – jako jsou
inundační poměry, změny v akumulacích sedimentů, konfigurace jeskynních chodeb,
klímatické podmínky – a hlavně – výskyt nepříjemné překážky v podobě Nouackhova sifonu.
Není proto divu, že speleologický detailní průzkum byl prováděn jen sporadicky (snad
s výjimkou Sifonové chodby a nedokončených průzkumů v daném úseku se vyskytujících komínů). Poměrně detailně byly zkoumány souvislosti vod Hostěnického potoka s inundačními
poměry v Ochozské jeskyni (M. Kříž, VDT, Speleologický klub Brno, Krasové oddělení Moravského muzea).
Závěry těchto výzkumů se vcelku shodují, včetně vazby na funkci Hádecké Estavely ( J.
Himmel) či Velkého vývěru ( R. Burkhardt ), vzniklého v r. 1958 jako výsledek lidských
zásahů na povodí Říčky (rekreační nádrž Hádek – L. Slezák, 2011).
Ke vzájemné korelaci inkriminované části Nové Ochozské jeskyně a terénů kolem Hostěnického propadání je vhodné upozornit na některé zásadní skutečnosti. Z topografických
podkladů, vhodných pro uvedená srovnání je patrně stále neaktualizovaný podklad od ing K.
Feitla z r. 1923 (Ochoser Höhle – originalaufnahme GfH in Brünn) Tato mapa byla
speleology používána (a je stále) bez dalších revizních měření.
Díky erudici jejího tvůrce (měl dobrý přehled o geologii, geomorfologii a hojně využíval i
práci s virgulí), je možno v uvedené mapové části Ochozské jeskyně vysledovat důležité geologicko-tektonické prvky, které jsou korelovatelné se zjištěním povrchového geologického
mapování. Na Feitlově mapě jsou zaznamenána místa vyústění komínů (celkem 3). Feitl uvádí v prostoře za Křížovým sifonem (Grosse Hale) – tj. „Velké síni“ (J. Himmelem nepochopitelně nazývané „Zadní kaple“, jak je uvedeno v upravené mapě z r. 1967) komín (Schlot) který později zkoumala skupina ZK ROH Královopolská (J. Himmel) do výše 16 m. Průzkum
nebyl dokončen, komín ve zmenšeném profilu pokračuje. Podle popisu komín nenesl stopy
případných dřívějších výstupů. Nese označení č. 3 (J. Himmel).
Komín č. 2 se nachází v pravé stěně chodby, nedaleko chodby Sifonové. Slepě končí. Komín označený č. 1 (J. Himmel) je na mapě K. Feitla zakreslen jako dvojitý, výše se spojující
do jednoho. J. Himmel uvádí, že nebyl zkoumán. Tento komín je nejblíže k ukončení Vilémova údolíčka. Byl-li někdy tento komín prozkoumán a s jakým výsledkem se nám nepodařilo
zjistit.
V publikaci „Jeskyně v povodí Říčky“ (Vydané ČSS ZO 6 – 11 „Královopolská“ v r.
2012) je jen kratičká zmínka : „Komín 1 pod Hostěnickým propadáním II končí neprůlezně ve
výši 15 m nad řečištěm. Co to znamená „neprůlezně“ ? Nevíme vůbec nic o tektonice komínů,
která by nám mohla být velice nápomocná. S určitou pravděpodobností jde o rozevřené puklinové prostory směrů S – J, jak nám analogicky z jiného místa (na lokalitě lomu Řičánkových) popisuje M. Kříž.
Z hlediska litologie i tektoniky je významným prvkem výskyt Nouackhova sifonu, jehož
konfigurace se zcela vymyká modelovému schématu erozního kanálu Nové Ochozské jeskyně
za Křížovým sifonem. Zajímavé je i složení sedimentární výplně zmíněného sifonu (jemné,
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sedimenty v Sifonové chodbě.
Z historických (Wankel, Kříž) i novodobých popisů extrémních vodních stavů na Hostěnickém potoce je evidentní, že povodňová část Hostěnického propadání byla schopna odvádět
velké vodní nápory a procedit je do podzemí, aniž by se někde otevřel centrální jícen (jak známe z jiných lokalit v Moravském krasu).
Vzdáleně nám tento typ připomíná propadání Křtinského potoka (celkem je shodný i
hloubkový rozdíl ke spodnímu horizontu aktivních vod, tj. 40 m). K zamyšlení stojí i několikrát opakovaný postřeh pozorovatelů vysokých vodních stavů. Do Hostěnického propadání
proudí velká kvanta vod mírně zakalených, ze vchodu Ochozské jeskyně vyráží voda velmi
silně zakalená (J. Dvořák, exkurzní zpráva z r. 1953).
Průběh celého potočního lože vede většinou propranými štěrky Ochozskou jeskyní a není
v něm úsek jemných sedimentů, které by vody tak intenzivně kalily (jediná možnost by byla
podřezání profilu v Tanečním sále a jeho pádu do řečiště, což pozorováno nebylo).
Myšlenka, že odvodňování z uzávěry Vilémkova údolíčka nesměřuje přímo k západu do
Ochozské jeskyně v oblasti Sifonové chodby nás vedla k nezávislým virgulovým indikacím.
Ukázalo se, že anomálie jednoznačně směřují od koncových ponorů ve Vilémově údolíčku
přímo k jihu, tj. kolmo na průběh Kamenného žlíbku. Pásmo v šířkách od 12 do 14 m směřuje
přímo na závrt u cesty.
Ukazuje se, že za linií podél osy závrtu (V – Z), tj.směrem „přes cestu k jihu“ již virgule
nereagují. Zjištěná základní linie má též pokračování v severním úbočí Vilémova údolíčka.
Strmě do svahu, až za hranu údolíčka směřuje liniová reakce ostře vymezená do maximální
šíře 4m ve směru 10°, tedy nepatrně odchýlená od Severo-jižního směru,
Vilémovo údolíčko evidentně v těchto místech přetíná otevřená dislokační zóna (možná
související s prostorami popisovanými M. Křížem, doprovázenými dramatickou událostí hrozícího pádu do propasti, případně následného závalu), která by mohla představovat právě onu
vodosvodnou cestu za povodňovými trativody.
Od závrtu „U cesty“ se měřená anomálie ostře lomí do směru SZ – JV a následně opět do
směru S – J. Šířka reagujícího pásma se pohybuje do 10 m, dotýká se západního okraje již
zmíněného starého jámového lomu a nad ním, ve svahu se ostře lomí opět do linie V – Z.
Nová indikovaná linie je široká v průměru od 15 do 20 m. Sledovali jsme její průběh
k východu, kde za lomkem patrně končí. Spolehlivě však pokračuje k Z, kde jsme její průběh
přeťali při zaměřování východní cesty od Trojmezí. (Viz plánek).
Podle charakteru anomálie se s velkou pravděpodobností nacházíme v prostorách ukončení
Nové Ochozské jeskyně. Z mapových podkladů (dostupné půdorysné plány Ochozské jeskyně) nelze s určitostí stanovit vzájemnou pozici. Domníváme se, že námi navrhovaná revize
pomocí radiomajáku by byla velice prospěšná.
Pokud bychom pouze odhadovali průběh jeskyně, mohlo by se skutečně jednat o napojení
neznámých cest od povodňových ponorů pod uzávěrou Vilémova údolíčka přes neznámé
patro k závrtu „U cesty“ a zpět k linii hlavní komunikace s napojením na jeskyni snad někde
v místě výskytu komínu (komínů označených č. 1 – J. Himmel).
Rozhodně však nevylučujeme možnost napojení i v jiných místech a případnou existenci
odvodňovacích cest pod severním úbočím Kamenného žlíbku (existence Labyrintu by tomu
mohla nahrávat. Konec konců, i virgulové práce V. Knapa z r. 1949 náš názor podporují).

-5Zájem o námi indikovanou cestu vod Hostěnického potoka by mohl být budoucím tématem pro speleologický průzkum směřující k vyřešení paleofunkce (paleogeneze) lokalit Hynštova ventarola, Horní paleoponor v Kamenném žlíbku (Skoupého), jeskyně Puklinová,
Cepova díra, potažmo i jeskyně Křížova a Adlerova. Každopádně bychom tím, přispěli i
k upřesnění teorií vývoje Kamenného žlíbku a jeskyně Pekárny.

Vysvětlivka – aneb, proč proláklinu ve které mizí Hostěnický potok nazýváme Vilémovým údolíčkem.
V roce 1867 vyšla v Brně knížka, jejímž autorem byl líšeňský rodák a krasový badatel,
JUDr Martin Kříž. Tato knížka se jmenovala „Der Verlässliche Führer in die romantischen
Gegenden der Devonische Kalkformationen in Mähren“. Tento název knížky v překladu zní :
„Spolehlivý průvodce do romantických krajů devonských vápencových útvarů na Moravě“.
V této knížce M. Kříž popisuje svoje poznatky z Moravského krasu. (Je ale nutné si uvědomit, že v té době ještě tehdejší krasoví badatelé název Moravský kras neznali. Tento název
poprvé použil Vladimír Josef Procházka po přečtení knihy Jovana Cvijiče „Das Karstphänomen“, která vyšla v r. 1896 ve Vídni a ve které Cvijič popisoval charakteristické rysy balkánského krasu).
Martin Kříž v části „Dritte Partie“ této své knihy popisuje svoje tehdejší poznatky z jižní
části našeho krasu. Mimo jiné zde (kuse) popisuje cestu Kamenným žlíbkem do Hostěnic a
zmiňuje se o lamačích kamene a vypalovačích vápna – o rodině Řičánkově (otec a dva synové). Tato parta lámala v oné době kámen v lomcích kolem skály, která se v oné době nazývala
„Gavaňa“. Tato skála ležela a dodnes leží nad rozcestím, které Martin Kříž nazývá „Trojatá“.
Dnes se mu říká „Troják“. Toto rozcestí totiž v dobách M. Kříže bylo trojmezím tří panství :
Zábrdovického, (dnes katastr obce Ochoz), Lichtenštejnského, (dnes katastr obce Hostěnice) a
panství Brněnské kapituly (chrám Petrov), (dnes katastr obce Mokrá).
Skaláci Řičánkové někdy kolem roku 1860 vylomili v jednom z lomků jakýsi komín, vedoucí do hlubin. Byla to jen jakási úzká puklina, do které Řičánkové házeli odpadový materiál, který se k vypalování nehodil. Když se dověděli o krasovém badateli Křížovi, napsali mu
dopis, zda nechce tuto puklinu prozkoumat. V září r. 1864 M. Kříž na pracoviště Řičánků skutečně přišel, nechal hrdlo úzké pukliny rozšířit a pak se spustil do neznámé hlubiny.
V hloubce 4 sáhy (cca 7,5m – 1 vídeňský sáh = 1,896 480 metru) přistál na hromadě vápencového odpadu, který tam naházeli Řičánkovi. Slezl z ní a pokusil se prostoupit balvanitou
sutí v jakési chodbě, vedoucí k jihozápadu. Podařilo se mu postoupit asi o 4 sáhy, poté byly
mezery mezi balvany už tak úzké, že znemožňovaly další postup a M: Kříž se vrátil zpět pod
puklinu. Rozhlédl se a viděl ve směru severozápadním velkou ( ? ) skalní puklinu, kterou se
jak píše, namáhavě plazil do vzdálenosti cca 5 – 6 sáhů k bahnem pokrytému místu, které
tvořily dvě zátoky. Jedna byla dva sáhy dlouhá, druhá byla čtyři sáhy dlouhá. Kříž uvádí, že
přes tyto pukliny ( ! ) pravděpodobně odtékají vody do Ochozské jeskyně.
Více se o tom, co se pak stalo již nezmiňuje, jen v dalším odstavci uvádí, že proláklinu pod
Gavaňou nazývá Vilémovým údolíčkem, a to proto, že prý mu v oné popisované jeskyni tehdy zachránil jeho kamarád, adjunkt ekonomie, (jinde v překladu uvedeno „hospodářský adjunkt“) Vilém Teklý život.
Co se v této jeskyni skutečně stalo bychom se nedověděli, nebýt poznámky v knize „Jeskyně Křtinského údolí“ autorů Burkhardt – Zedníček, kteří uvádí na stranách 13 a 14 Koudelkovu vzpomínku na událost v jeskyni u Hostěnic v r. 1864 a její popis ve druhém dílu knihy
„Jeskyně Moravského krasu“ (Brno r. 1902). Podle Koudelkova popisu se pod M. Křížem

tehdy zřítily balvany, které přelézal a otevřela se propast hluboká více jak 20 m. Zřejmě se
v poslední chvíli podařilo Křížovi se něčeho zachytit, ale pak potřeboval cizí pomoc, aby se
z této (jak uvádí Koudelka) „příšerné“ situace dostal.
Chceme dodržovat tradici a proto se tento náš pracovní název „Vilémovo údolíčko“ snažíme uvádět i do literatury.
Autor vysvětlivky : J. Pokorný.

Tento plánek zde prezentujeme (pro čitelnost) dvakrát. Jednou výše, čitelný zprava doleva
(od západu k východu). Na severo-severovýchodní straně je proláklina ohraničena tokem
Hostěnického potoka, který se v Severovýchodní zátoce prolákliny Vilémova údolíčka v Hostěnickém propadání I. propadá do neznámého podzemí za Ochozskou jeskyní.
Z jihu lemuje areál Vilémova údolíčka asfaltová lesní cesta na jejímž konci mapky je rozcestí, zvané Troják. Je to (dnes) trojmezí - styk hranice katastrů obcí Ochoz, Hostěnice a Mokrá. Kdysi za starého Rakouska to byly hranice tří panství : Zábrdovického, Lichtenštejnského a Panství Brněnské kapituly (chrám Petrov). Rovná čára přetínající cestu je linka VN.
Dno prolákliny Vilémova údolíčka uzavírá malý lom, dnes nazývaný jeskyňáři podle
zdejšího pracoviště „Říčánkova skála“, dřívější (původní název) „Gavaňa“ Tento lom leží o
cca 8 m výš než dno Vilémova údolíčka a než Západní zátoka s Hostěnickým (povodňovým)
propadáním II. Ostatní informace hledejte ve Slezákově článku výše.
Plánek podruhé uveden níže, zvětšen na A4.

Hostěnické propadání I (severovýchodní zátoka) v březnu r. 2012, dole detailní záběr.

Na obrázku níže : Jícny Druhého Hostěnického propadání (nadm. výška 370 m)-.

Vzdálenější pohled na Druhé (povodňové) Hostěnické propadání
Na další stránce dva záběry dna prolákliny Vilémova údolíčka.

Konec Nové Ochozské chodby dle ing Feitla, VDT GfH 1921 (mapováno po překročení
Nouackhova sifonu = nápis „Syphon“).
Ochozská jeskyně v terénu dle K. Absolona (Moravský kras, 2 díl, str 242 – zákres mezi r.
1938 a 1955 – v té době rybník pod Hádkem nebyl – není zakreslen – byla protržená hráz).

Obrázek nahoře : Zadní partie Nové Ochozské chodby dle Přemysla Ryšavého, 1944. (Názvy
Řícený dóm a Gotická chodba jsou jen názvy pracovní, nikoliv oficielně uznané).
Obrázek dole : Pokorného nedokončený polygon, vkreslený do Ryšavého mapy.

Zadní partie Nové Ochozské chodby dle J. Himmela, viz Speleo č. 44 / 2006, str. 55.
Velkou neznámou je vzájemná poloha Sifonové chodby v podzemí a Hostěnických propadání I. a II. Bylo by zapotřebí zadní partie řádně zmapovat (doplnit mapu J. Himmela z r.
2006) a Zadní kapli, Nouackhův sifon či Gotickou chodbu a ústí Sifonové chodby zaměřit
radiomajákem – aspoň některou z těchto lokalit, aby bylo možno určit spolehlivěji jejich
vzdálenost od Propadání.
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Technická spolupráce: I. Harna
1. Registrace útvarů v západním lomu Mokrá
Registrační práce probíhají v mokerském lomu od roku 1997. Členové
brněnského Speleoklubu ZO ČSS 6-12 se zaměřují na evidenci a posouzení
krasových jevů, které leží v DP a TP ložiska Mokrá. Veškeré údaje, získané
v terénu jsou jednotně vedeny v databázi krasových jevů ložiska Mokrá, kde je
v současnosti evidováno více než 100 povrchových a podzemních krasových
struktur.

1.1.

Úvod

V roce 2011 se registrační práce zaměřily pouze na prostor Západního lomu,
kde probíhá v současnosti nejintenzivnější těžební činnost. Kromě základní
fotografické a kresebné dokumentace proběhlo zaměření nových krasových
struktur v systému GPS. Byly tak získány cenné záznamy, fixované souřadnicemi
v JTSK.
V souvislosti s průzkumem krasových jevů v DP bylo v průběhu roku 2011
pokračováno v průzkumných a výzkumných pracích na pracovišti v Mechovém
závrtu (j.č. 1422/B), kde probíhal výzkum sedimentů v Centrálu, přičemž vlastní
průzkumné práce zde byly přerušeny po zřícení velkého skalního bloku ze stěny
Půlkruhové propasti, který zatarasil cestu do průzkumné šachtice. V blízkosti DP
lomu byla zkoumána a zabezpečována j. Hynštova ventarola, kde se v roce 2011
nic podstatného ve výzkumu neudálo – byla řešena nová výjimka na Správě CHKO
v Blansku. Pracovní činnost ZO pokračovala také u Hostěnického propadání II, kde
probíhaly průzkumné práce v sondě za pokračováním jeskyně Řičánkovy skaly.
Stará výželeza byla zrušena a postupně je budována nová dřevěná výztuž větší
šachty. Řešena byla také výjimka na další práce v Mechovém závrtu.

1.2.

Historie výzkumu oblasti
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části Moravského krasu a ložiska Mokrá byla souhrnně vyhodnocena již v jedné z
předchozích ZZ (srv. Kos 2001, kap. 1.2). Přesto se zde alespoň zmíníme o poměrně
početných nálezech menších i větších krasových dutin (více než 50) a krasových
závrtů (kolem 60).
Objevem Západní větve Mokské jeskyně v Západním lomu byla v roce 1995
naznačena možnost uskutečnění registračních prací v areálu celého ložiska. Speleologové
(ČSS ZO 6-12 Speleologický klub Brno) si daly za cíl vymapovat všechny krasové
struktury, vázané na celou oblast ložiska (těženého i netěženého) a posléze se pokusit o
klasifikaci některých důležitých jeskynních systémů, které predisponují Mokerskou
plošinu v oblasti aktivní těžby. Registrační práce zde byly zahájeny v roce 1997 a
probíhají nepřetržitě až do současnosti.
V roce 1999 byla na popud Správy CHKO MK v Blansku zahájena speleologická
otvírka Mechového závrtu, který leží v s. části DP Mokrá.
V posledních letech probíhala aktivně spolupráce s prof. R. Musilem z PřF MUB,
oddělení Katedry paleontologie a geologie, který zde se svým týmem pracovníků provedl
v řadě dokumentovaných krasových dutin odběry sedimentů (j. Malá a Velká Želví, U
Drtírny), bohatých na fosilní faunu. Na dalších výzkumech, týkajících se fosiliferních
výplní jeskyní porušených těžbou, se podílel M. Ivanov z MZM v Brně.
Výsledkem paleontologických analýz došlo ke zjištění, že valná část vertikálních
krasových dutin, obsahuje sedimenty s pozůstatky organizmů, které tu žily ve svrchním
miocénu (sarmat, panon, pont), tedy již po regresi badenského moře, které vyplňovalo
Karpatskou předhlubeň ve středním miocénu (Ivanov 2002).
Další analýzy přispěly k interpretaci a datování marinních sedimentů, které vyplňují
dnešní Studénčný žleb, oddělující Západní a Prostřední lom. S. Nehybou (Brzobohatý a
kol. 2000) a později i prof. R. Musilem byly písky, vyplňující tento žlíbek, zařazeny do
období nejspodnějšího badenu. Nehyba uvádí (Brzobohatý a kol. 2000, 59), že přítomnost
denudačních reliktů spodního badenu ve Studénčném žlebu, dokládá jeho předbadenské
stáří.
Stejně tak se R. Musil (2002) zajímal o kontinentální sedimenty neogenního stáří
(pliocén – miocén), které vyplňovaly převážně vertikální krasové kaverny v prostoru
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sedimenty představují čisté jíly šedozeleného zbarvení.
Na základě průzkumu firmou GEODRILL s.r.o. Brno, bylo v roce 2002 geofyzikálně
prozkoumáno území při ssv. okraji DP Mokrá na j. úpatí Hostěnického údolí, kde se
nachází tzv. Burkhardtův ponor HP IV (Dostál a kol. 2002). Stejnou firmou bylo roku
2004 geofyzikálně prozkoumáno území mezi západním a prostředním lomem (Dostál a
kol. 2005) a na žádost vedení lomu, po naší domluvě, byl v roce 2006 proměřen úsek DP
při ssv. okraji Západního lomu, kam pokračuje systém Mokrské jeskyně (Dostál a kol.
2007).
V roce 2004 byla zastavena otvírka tzv. „Špičatého závrtu“ (z.č. XXXVIII), který leží
v Malém bočním žlíbku, nedaleko Hostěnického propadání, při hranici s DP Mokrá. Ve
stejném roce byla vypracována souborná studie, shrnující dosavadní poznatky o vývoji
Mokrské jeskyně, která byla poskytnuta k posouzení prof. R. Musilovi, a to z hlediska
nového pohledu na vývoj údolní říční sítě v jižní části Moravského krasu (Kos 2004c).
V roce 2005 se členové brněnského Speleoklubu zaměřili na průzkum krasových jevů
při ssz. hranici DP (Hynštova ventarola, j. Hadí) i v areálu DP (j. V Mechovém z.). V TP
lomu Mokrá pokračovala jako v předešlém roce průběžná fotodokumentace krasových
struktur a jejich geodetické zaměřování.
Během roku 2006 došlo k ražbě nové šachty poblíž Mechového závrtu za účelem
odvětrání jeskyně V Mechovém z. č. 1422/B. Během roku byla šachta dokončena a
opatřena betonovými skružemi a uzamykatelnou ocelovou uzávěrou, která byla zhotovena
v dílnách mokerské cementárny. V TP lomu byly fotograficky dokumentovány projevy
selektivního krasovění na v nejvyšších etážích Západního lomu a známé i nové objekty
zaměřovány v systému JTSK pomocí GPS.
Roku 2007 bylo členy ZO zaregistrováno v TP Mokrá 7 nových krasových útvarů
s předpokládanou návazností na krasové struktury vyššího významu – j. Krápníková, U
Drtírny, V mramorech I, II, Keithova propast (Západní, Prostřední a Keithův lom). V j.
Krápníkové byl dokonce podniknut drobný průzkum, který však nedoložil žádné volné
pokračování, vhodné ke speleologickému průzkumu. V okolí j. Krápníkové byla zjištěna
výrazná tektonická predispozice, zaplněná šedozelenými jíly, která sleduje pod etáží č.
410 výrazný směr k j. V Mechovém závrtu. Na základě nálezu fragmentu horizontálního
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úroveň ve směru do údolí Bahenec SZ Mokré.
V roce 2008 se členové ZO podíleli hlavní měrou na průzkumu j.č. 1422/B
V Mechovém závrtu, kde sondovali v Centrálu na dně Půlkruhové propasti. Šachta byla
snížena o cca 2 m, aniž by bylo dosaženo volných prostor. V jeskyni byla dále upravena a
zprůchodněna trasa v úseku Větrací šachta – Propast Huhu. V mokerském lomu se
podařilo zaznamenat celkem 9 nových jeskynních struktur menšího speleologického
významu (j.č. 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069) a upřesnit
stratifikaci další j.č. 0070 v závrtku č. XV Šachtica v DP prostoru mezi Západním a
Prostředním lomem, který byl pozměněn člověkem v období středověku – novověku, kdy
v něm probíhala těžba železných rud. Horní etáže Západního lomu poskytly údaje o
mělkém stabilizovaném podpovrchovém krasu s vazbou na staré závrty a škrapové
povrchy plošiny. Ve větších hloubkách (etáž č. 395; tj. 20-25 m) však byly doloženy
systémy menších volných kaveren, které před zastižením těžbou, zadržovaly zřejmě občas
větší množství nekondenzované a infiltrované vody z povrchu (volné infiltrační jeskyně č.
0064-0065-0066). Z výplně j.č. 0059 Krápníkové (zbytek kaverny nad etáží č. 410) byly
vyzvednuty dva vzorky horizontálních sintrů, které byly poskytnuty k analýzám geologům
z Prahy. V nejnižších etážích Prostředního lomu byly zaznamenány tři nové útvary
potvrzující předpokládanou existenci významné krasové struktury, která byla zachycena
v minulých letech etáží č. 350, v úseku j.č. 0052 U Drtírny. Kromě drobných, převážně
komínovitých dutin (j.č. 0067 a 0068) byla lokalizována zajímavá propasťovitá jeskyně č.
0063, která měla v úrovni cca 360 m n. m. náznak větší horizontální chodby čočkovitého
průřezu o šířce 4,5 a výšce cca 3 m.
Mezi velmi důležité poznatky z r. 2008 patřila lokalizace reliktu druhého fosilního
kaňonu (A) v horním úseku Studénčného žlebu, kde byl Západním lomem nafárán fosilní
krasový kaňon/rokle (B). V rámci erozních cyklů byly v těchto útvarech rozpoznány I – II
morfostratigrafické úrovně s nejstaršími uloženinami z období spodního miocénu
(brněnské písky) a nejmladšími (spraše) z pleistocénu. Kaňon A vykazoval svými
parametry (sklon údolního dna i sedimentů) příklad přítokového žlebu, který ústil do
podstatně hlubšího a širšího údolí s vyrovnanějším spadem odtoku (B). Je vysoce
pravděpodobné, že se v těchto místech stékaly dva povrchové vodní toky. Menší tekl
patrně z prostoru, kde leží dnešní obec Hostěnice, větší pak musel mít nepochybně
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Říčky.
Pro rok 2009 je důležité vyhodnocení prozatím dosažených výsledků průzkumu
jeskyně

1422/B

V Mechovém

závrtu.

Byla

provedena

korelace

sedimentů

s paleontologickými a geologickými poznatky z lomu Mokrá a jejich analogický výskyt
korelován s morfostratigrafickým vývojem Mokerské plošiny (Kos 2009).
V r. 2010 byla zaregistrována pouze jedna nová jeskyně č. 0076 Tunelová, která byla
narušena těžbou v prostoru Západního lomu, v úrovni etáže 350 (Kos 2010).
Roku 2011 byla prof. R. Musilem vypublikována v ČMZM problematika Mokerské
plošiny, která bilancovala do jisté míry dosavadní výsledky výzkumu této oblasti. Součástí
práce bylo také stratifikovat jeskyně V Mechovém závrtu a Mokrskou do současného
biostratigtrafického schématu Mokerské plošiny.

1.3.

Předmět zprávy

Práce brněnského Speleoklubu se roku 2011 zaměřily na fotografickou, kresebnou a
geodetickou dokumentaci krasových útvarů, zjištěných v postupu těžby v etážích a
předpolí Západního lomu, kde byly v minulých letech 2010 a 2011 zaregistrovány nové
krasové dutiny, z nichž některé byly volné, bez sedimentární výplně (j.č. 0072 a 0076).
Tyto kaverny byly, až na jisté výjimky, převážně vertikálního typu (malé propasti typu
aven), které navazují na drobné horizontální odtokové erozní kanály. Důležitý je výskyt
těchto jevů v nejnižší těžené etáži, která se přibližuje k úrovni s napjatou hladinou
krasových vod. Volné kaverny vytvářejí nápadnou linii, která kopíruje západní okraj
Studénčného žlebu. Zatím lze vyslovit pouze jen hypotetickou domněnku, že by se mohlo
jednat o indikaci jedné z vývojových větví systému Mokrské j., která odváděla podzemní
vody ve směru k dnešní obci Mokré, a která leží nejspíše v poněkud větší hloubce než
dokumentované dutiny. Během dokumentace j.č. 0072 Kanálové a 0076 Tunelové, bylo
zjištěno, že tyto kaverny vznikají nezávisle na existenci významnější otevřené krasové
sběrnice, a to jako s největší pravděpodobností jako jeskyně svahové s vazbou na blízká
okrajová údolí Mokerské plošiny (Vlašňovské údolí a Studénčný žleb).
V areálu DP a TP Západního lomu byly sledovány a dokumentovány postupy prací,
které souvisely s vyklizením sedimentů z fosilního krasového kaňonu/rokle v SSV
okrajové části lomu, která navazuje na nejvyšší část Studénčného žlebu. Rokle byla
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dosaženo jejího dna. Podélný a částečně i příčný řez roklí umožnil studium úložných
poměrů sedimentů, z nichž svrchní obsahovaly početnější nálezy ulit mořských
třetihorních mlžů.
Na pracovišti V Mechovém závrtu (j.č. 1422/B), který leží v dobývacím prostoru
lomu, probíhala rekognoskace chodeb a řešení nových výjimek na další období výzkumu.
V závěru roku 2011 došlo v Půlkruhové propasti k nečekané události. Z horní poloviny
propasti se uvolnil mohutný skalní blok o objemu cca 12 m3, který zatarasil průzkumnou
šachtu na dně Centrálu. Zdánlivě bezpečná stěna propasti mohla být narušena vytěžením
sedimentární výplně, která ji zbavila tlaku a pak uvolnila; nelze ani vyloučit podíl odstřelů
v nedalekých lomech, které mohly ovlivnit statiku jeskyně. Vhodnějším odůvodněním
kolapsu je však nejspíše zbudování druhé větrací šachty, která obnovila vzdušnou
cirkulaci ve vyšší části jeskynního systému, čímž přispěla k vysychání hlinitých
sedimentů, jež zpevňují skalní stěny. V Mechovém závrtu byla řešena a typována místa
odběru sintrových hmot pro odborné chronologické analýzy.

1.4.

Znalost zkrasovění ložiska

V rámci ložiska Mokrá jsou známy krasové jevy a útvary, které se běžně
vyskytují v plně vyvinutém středoevropském krasu. Jedná se o podzemní a
povrchové závrtové formy, ponory, vyvěračky, propasťovité a horizontální
jeskyně. Z hlediska komplexního vývoje území se zde nachází fosilní i recentní
krasové jevy, přičemž fosilní ve velké míře převažují. Fosilní kras je prezentován
rozsáhlými jeskynními systémy fluviálního původu, které plnily v geologické
minulosti

významnou

hydrografickou

funkci

nadregionálního

významu.

Speleologický a geologický výzkum výplní těchto říčních krasových systémů nám
přináší stále nové poznatky o vývoji jižní části Moravského krasu (viz. ZZ 9,
Historie speleologického výzkumu a průzkumu Mokrské jeskyně v těžebním
prostoru Mokrá; Musil 2011).
V souvislosti s mimořádnými a jedinečnými krasovými formami zjištěnými ve
studované oblasti, můžeme hovořit o tzv. „mokerském“ krasu, jehož tvorba
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tvorbě největších jeskynních struktur podílely s velkou pravděpodobností
paleotoky potoka Rakovce, Říčky a Hostěnického potoka. Jeskynní systémy byly
odvodňovány původně do pánevní oblasti u Mokré, později do Údolí Říčky.
V současnosti se v prostoru mokerských lomů nachází aktivní recentní jeskyně
jen výjimečně, a když jsou během těžby objeveny, tak souvisí především s mělce
podpovrchovou úrovní vertikální cirkulace krasových vod. Aktivní horizontální
systémy jsou limitovány hloubkami současné těžby, která se dosud pohybuje nad
jejich úrovněmi, nebo je zasahuje pouze svrchně (např. j.č. 0076 Tunelová).
Některé dosud zastižené koncové trativody kaveren však nevylučují napojení na
neznámé horizontální jeskynní úseky, jejichž úrovně mohou ležet pod limitem
nejnižší etáže v nadm. výšce 350 m.

1.5.

Závrty

V rámci ložiska Mokrá je registrováno celkem 58 závrtových struktur (Kos
2002, 147). Závrty můžeme rozdělit na stabilizované (těch je většina) anebo dosud
aktivní (např. Mechový z., Špičatý z., bývalý závrt nad Glozarovou jeskyní č.
0001), kterých je poměrně málo. Jejich výskyt se momentálně koncentruje do
dosud netěženého DP lomu (sz. část ložiska), kde jsou zachovány ve své původní,
člověkem nedotčené podobě. Zbylé závrty jsou pozměněny historickou těžbou,
odtěženy současným lomem, nebo postupně těžbou odkrývány v jeho některých
vyšších etážích. V rámci „mokerského“ krasu rozeznáváme závrty disoluční, řícené
a infiltrační, které vznikají selektivní korozí chemicky čistších devonských
vápenců v podloží pokryvných útvarů plošiny. Aktivní závrty indikují přítomnost
volných jeskynních dutin (např. j.č. 1422/B V Mechovém závrtu), zatímco
stabilizované naznačují existenci paleokrasových jeskynních forem (propastí a
komínů), které mohou mít v některých případech spojitost s rozsáhlejšími
paleosystémy (např. Mokrskou j. a U Drtírny). Mohou však též indikovat staré
fosilní žlíbky i prosté geologické kapsy, sekundárně vyplněné horninami
v oslabených polohách vápenců.
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železných rud na lokalitě Mokrá-lom XV Šachtica, která se nachází v předpolí
těžby mezi Západním a Prostředním lomem. Bylo zjištěno, že se jedná o
paleokrasový útvar (řícený závrt č. XXV) s návaznou subhorizontální kanálovitou
chodbou (j.č. 0070) z které byla v minulosti člověkem dobývána rudnina
s vysokým obsahem oxidů železa (goethit). V roce 2011 došlo k částečnému opadu
stropu štoly a nasondování dalšího průběhu výplně jeskyně. Byla zjištěna člověkem
nedotčená počva, a tak opět potvrzen přírodní původ tohoto zvláštního útvaru.

1.6.

Propasti

Pozůstatek propasťovitých jeskyní se podařilo zdokumentovat v areálu
Prostředního lomu v úrovni jeho nejnižší etáže č. 350. Jednalo se o korozně
rozšířené pukliny SV/JZ směru č. 0077 a 0078, které byly shora vyplněny půdou
typu terra rossa a níže šedozelenými jíly na způsob téglů U j.č. 0078 byly
zaznamenány náznaky drobné horizontální úrovně se stejnou sedimentační
sekvencí. Iniciační puklina (někdy i více paralelních) stejného směru byla patrná
téměř po celém východním obvodu etáže. U puklinových kaveren je předpokládán
vztah k j.č. 0052 U Drtírny, která zde byla zachycena v úrovni 355 m n. m. v roce
2005. Širší jeskynní chodby horizontálního odvodňování lze předpokládat v této
etáži pod úrovní 350 m n. m. a níže.
Propasťovitou chodbu, vytvořenou opět korozí atmosférických vod, jsme
dokumentovali rovněž v Západním lomu na západním okraji etáže č. 395. Jednalo
se o j.č. 0079, kterou vyplňovaly šedorezavé jílovité hlíny na bázi pestrých jílů
sladkovodního ottnangu.

1.7.

Horizontální jeskyně

Jeskynní úrovně jsou v prostoru lomu Mokrá sledovány již od roku 1995 (Kos
1997), kdy zde byl poprvé zachycen fragment velké říční chodby, zcela zaplněné
fluviálními a infiltračními sedimenty (viz Mokrská j.č. 0006). Z hlediska poznání
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jeskynní úroveň jižní části Moravského krasu. V roce 2001 dosáhla délka
zaměřeného jeskynního systému 370 m (Kos 2001b). Mokrská j. je tvořená
Východní a Západní větví, které mají rozdílný charakter a patrně i vývoj. Západní
větev je tvořena freatickým kanálem, zatím co Východní má modelaci vadózní a
lze jí klasifikovat jako kaňon pod střechou. Generální směr odtoku původních vod
směřoval od S k J, nebo JV (srv. Kos 2002). Obě větve se střetávaly v místě tzv.
Soutoku (poměrně vysoká dómovitá prostora), odkud pak pokračovaly Odtokovou
chodbou dále k blízkému Studénčnému žlebu, nebo k Bočnímu žlíbku (novější
předpoklad na základě objevu nových krasových struktur – j.č. 0048 a 0049).
Průzkumem j. U Obrázku I a II, byl prokázán rovněž přítok vod do Mokrské j.
z prostoru od Studénčného žlebu (údolí III. úrovně). V souvislosti s průzkumem
propasťovité jeskyně (j.č. 0059 Krápníková) v Západním lomu (et. 410) v roce
2007, bylo zjištěno její napojení na stropní partii Východní větve Mokrské jeskyně.
Během dokumentace krasových struktur ve stěně et. č. 395 byl r. 2007 zachycen
fragment horizontálního jeskynního kanálu čočkovitého průřezu (j.č. 0054). Dutina
byla místy vyplněná pestrými jíly a štěrky. Je pravděpodobné, že horizontální kanál
představuje, vzhledem ke své nadmořské výšce, velmi starou jeskynní chodbu.
Sedimenty, které ji vyplňují, mohou náležet teoreticky do období neogénu až
pliocénu. Jeskyně také mohla souviset se zmlazovacími procesy Mokrské jeskyně,
ke kterým mohlo docházet vlivem infiltrace atmosférických vod na přelomu
pliocénu a pleistocénu.
V roce 2011 byla dokumentována pokračování j.č. 0072 Kanálová a 0076
Tunelová v úrovni etáže č. 350 a j.č. 0080 (Východní větev Mokrské j.) na etáži č.
380 v Západním lomu.
U jeskyně č. 0072 byla dokumentována trativodná část s levostranným
erodovaným

ohybem,

zaplněná

jílovitými

sedimenty

v sekvenci:

shora

hnědorezavé jílovité hlíny typu terra fusca a terra rossa, níže pak šedozelené jíly
s lupínkovitým rozpadem. Zajímavostí je nález stropní kapsy, která měla
zajímavou výplň. Shora ji tvořily tenké, cca 1 cm mocné, laminy čokoládově
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Směr sedimentace probíhal zjevně z masivu, který nebyl dosud narušen lomovou
stěnou – tedy od S, kde leží Studénčný žleb a evidovaná j.č. 0003 Diaklasa
v úrovni etáže č. 395. Laminované sedimenty se do jeskyně dostaly až po
sedimentaci hnědorezavých jílovitých hlín s korodovanými vápencovými kameny
(interstadiál Hengelo?).
Bylo prokázáno, že j.č. 0076 Tunelová vznikla na tektonicky oslabené zóně
lavicovitých vilémovických vápenců, jejíž pukliny byly zaplněny hnědorezavou
jílovitou hlínou z korodovanými a rozpukanými úlomky vápenců;

jeskyně

pokračuje evidentně pod úroveň etáže č. 350 a směřuje k místu odkud je z vyšší
etáže č. 380 znám z roku 1993 Puklinový ponor (j.č. 0005).
U j.č. 0080 rozeznáváme jednoznačné znaky gravitační hloubkové eroze za
účasti sedimentace fluviálních sedimentů. Zajímavé jsou akumulace hrubých štěrků
při východní stěně chodby, které naznačují, že jeskyně pokračuje za tímto úsekem
ve směru k S pravostranným meandrem. Vodní tok levou stěnu vymílal a v době
optima pod ní usazoval tence vrstevnaté polohy rezavých písků s drobnými
oblázky. Opačná stěna zachycovala mocnější akumulace hrubých štěrků a
valounků nekrasových hornin provenience blízkého kulmu. Sedimentační sekvence
zachycuje postupné zanášení chodby v pravidelných cyklech. Na výšku
dokumentovaného (9 m) profilu jich příslušelo cca 7.

1.8 Údolní úrovně Mokerské plošiny
V roce 2011 byla provedena rovněž dokumentace krasové rokle (fosilního
údolního kaňonu) ležící v pokračování Studénčného žlebu ve směru k Mechovému
závrtu. 1 Bylo nakresleno podélné defilé v délce 66 m a hloubce 22 m. Kromě
podélného profilu byl vyhotoven příčný řez údolím, který zachycuje skutečnou
podobu západní stěny kaňonu, která je rozbrázděná erozními setery. Protější stěna
je téměř hladká s vypreparovanými lavicemi, které jsou výrazně ukloněné k JV.
1

V minulosti bylo toto údolí spojeno s údolím B, které navazovalo na vyšší údolí A, s kterým superponovalo.
Defilé výplní údolí A bylo předmětem jedné z předchozích ZZ pro lom Mokrá.
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2-4 m. Její spodní báze ostře nasedá na cca 4 m mocnou polohu šedozelených
téglů s polohami drobných lastur ústřic a vrstevnatých vložek písčitých vápenců.
Pod tégly se nacházela 2-9 m mocná poloha deskovitě uložených písků a
pískovců hnědorezavé barvy. Některé polohy znatelně obohaceny o příměsi oxidů
Fe a Mn, místy slepence s vápenatým pojivem s nekrasovými horninami a rohovci.
Ještě níže ležely nezpevněné písčité štěrky tmavé hnědorezavé barvy, které
měly mocnost cca 6-10 m. Pod nimi byla rozeznatelná asi 0,5 m mocná vrstva
zpevněných vápenatých pískovců a slepenců, pod kterou následovaly hrubé štěrky
v horizontálním zvrstvení tvořené oblázky a valouny nekrasových hornin
provenience z oblasti kulmu; jejich mocnost byla větší než 4 m a pokračovala ještě
do neznámé hloubky pod patu etáže č. 410.

2. Jeskynní úrovně Mokerské plošiny
Jeskynní úrovně Mokerské plošiny jsou limitovány známými erozními
jeskyněmi, které existují, případně byly prokázány řádným speleologickým
výzkumem a průzkumem. Nejvyšší paleokrasovou komunikací, protékanou
v minulosti velkým vodním tokem, představuje j. Mokrská (j.č. 0006). Předpokládá
se, že jeskyně byla vytvořena paleo-Říčkou a paleotokem Hostěnického potoka
(úroveň I). Není jisté, zdali se jedná o nejstarší jeskynní úroveň, protože některé
sedimenty naznačují možnou funkci (průtočnost) některých částí chodeb snad ještě
v pliocénu. Pod těmito sedimenty leží starší štěrky, které jsou zaručeně terciérního
stáří (J. Vít a J. Otava - ústní sdělení).
Jeskyně úrovně I jsou tvořeny Východní a Západní větví Mokské j.
Předpokládáme, že Západní větev je starší, s vazbou na Paleoříčku, Východní
(vytvořená Hostěnický potokem) se do ní načepovala až posléze, v době, kdy již
byla tekoucími vodami dávno opuštěna a Říčka si začala razit cestu hlubšími
úrovněmi (j. Pekárna?).
Pod úrovní I leží drobná, ale dosti výrazná horizontální úroveň nízkých chodeb
v j. V Mechovém závrtu (Pepeho dómek - Fischova kukaň - U hřebínku), která
byla s největší pravděpodobností vytvořena drobnými ponory Hostěnického
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Hostěnického potoka (úroveň II). Odtud směřoval odtok vod do staršího
neznámého fosilního patra jeskyně (Centrál – pod Kruhovou propastí). V roce 2008
byl v Kajmanově komíně lokalizován mimořádně rozměrný fragment deskovitého
sintru o tloušťce cca 30-40 cm, který měl na lomu podobu mírně zvrstveného
souvislého krystalického agregátu medově hnědé barvy. Lze se domnívat, že sintr
vypadl z prostůrky nad Jendovou síňkou, kde se primárně vytvořil na dně
subhorizontální chodby. Stojí za úvahu odebrání vzorku sintrů k odborné analýze
(paleomagnetická inverze).
Další úroveň (III) je tvořena vertikálně meandrující puklinovou strukturou (Hodinová
ch.), která prochází nejdelší osou j. V Mechovém závrtu. Na tvorbě úrovně III se
podílely svahové vody, jímané proříceným ústím Mechového závrtu č. XV. Svědčí o
tom orientace facet v Malém řečišti a převážně jílovito-hlinitý charakter
transportovaného
charakter transportovaného sedimentu (sprašové hlíny). V r. 2009 však byly při
těžbě Centrálu na dně Půlkruhové propasti zjištěny nové skutečnosti. III. úroveň
chodeb podchází Markvarovy síně a napojuje se na dno Půlkruhové propasti,
odkud pak pokračuje v podobě vysokého meandru jjz. směrem k Západnímu
mokerskému lomu. V úseku Centrálu má podobu kaňonovité chodby, která byla
roku 2010 odkryta do výšky 3,5 m, přičemž její šířka se pohybuje od 1 do 1,5 m.
V hlinitých sedimentech, které chodbu vyplňují, byly v povrchových částech
nalezeny silně ovalené zlomky zvířecích kostí, štěpiny kostí větších obratlovců a
mimořádně velké oblázky a valouny tvrdých nekrasových hornin. Ve spodních
částech Centrálu se začínají objevovat velké kusy silných deskovitých speleotém a
na balvanech vápenců zbytky krápníkové výzdoby v podobě kořenových částí
krápníků. Modelace stěn kaňonu naznačuje erozní původ, stejně jako pozůstatky
hrubě klastických fluviálních sedimentů při jeho „bázi“. Spádové poměry III.
úrovně chodeb naznačují, že se může jednat o starý ponorný systém s vazbou na
rozměrnější chodby horizontálního odvodňování ve směru pod Mokerskou plošinu.
Ještě níže pod Mokerskou plošinou leží horizont IV, který odpovídá opět
chodbám v Mechovém závrtu. Jedná se o rozměrnější fragment chodby

subhorizontálního průběhu (Jako Na Špičáku - Tallův sifon). Je tu opět patrná
absence hrubších fluviálních sedimentů, které by svědčily o větším speleologickém
významu této jeskynní úrovně. Sedimenty zde uložené obsahují velice staré
kvartérní nálezy obratlovců (M. Ivanov – ústní sdělení). Jsou to jílovité hlíny
(přeplavené spraše), které byly z největší pravděpodobností přineseny do jeskyně
svahovými vodami infiltrovanými do podzemí škrapy z povrchu Mokerské plošiny.
Pouze v Tallově sifonu je náznak opačné orientace (úklon) sedimentů, které
dostávají částečně písčitý charakter. Mohlo by to svědčit o přítoku do této úrovně
z prostoru Kamenného žlíbku. Jedině tak lze snad vysvětlit přítomnost podzemního
aluviálního závrtu, který je vytvořen na rozmezí obou přítokových částí. Závrt
blokuje cestu do nižší neznámé úrovně jeskyně, která odpovídá pekárenské úrovni
(V).
Ke IV. horizontální úrovni chodeb j. V Mechovém závrtu náleží nepochybně
také systém přítokovo-odtokových horizontálních chodbiček Hoprdoxu, které leží
na dně propasti Huhu, v hloubce cca 40 - 46 m od povrchu (nověji úrovně IIIa a
IIIb; viz. kapitola 5).
Nejnižší jeskynní úroveň Mokerské plošiny představuje v současnosti
světoznámá j. Pekárna (úroveň V). Průběh a rozsah této úrovně je dnes prakticky
neznámý a řada odborníků se odkazuje pouze na výsledky geofyzikálních
průzkumů z posledních let (GEODRILL, s.r.o.). Na základě pohybu podzemních
vod pod Kamenným žlíbkem, při SZ okraji dobývacího prostoru Mokrá, nelze ale
také vyloučit existenci vodních jeskyní i v přilehlé okrajové části Mokerské
plošiny, a tím i dalšího nižšího patra aktivně protékaných krasových chodeb.
K pekárenské úrovni lze pravděpodobně přiřadit také j. Hadí, která je
paleovývěrovou komunikací Hostěnického potoka, což bylo naznačeno revizním
průzkumem, který provedl v j. Hadí Speleologický klub Brno. V kopané sondě na
konci známé části jeskynní chodby byl odkryt zasedimentovaný sifon poměrně
malých dimenzí, který byl zaplněn jílovitými a písčitými sedimenty. Stáří
sedimentů bylo bezpochyby třetihorní (pestré jíly), nelze však vyloučit jejich
pozdější redepozici v období kvartéru. Podle dlouhodobého průzkumu v j.
Hynštova ventarola, lze předpokládat existenci systému spojeného s j. Hadí

v levém břehu Kamenného žlíbku, s pokračováním ve směru k rozcestí před
horním vchodem Ochozské j. a cestě k Mechovému závrtu.
Výškopis jeskyní Mokerské plošiny:
Opravdové poříční úrovně představují j. Pekárna a j. Mokrská, kterými musely
protékat větší vodní toky. Drobnější toky inundovaly také část systému j.
V Mechovém závrtu, kde vytvořily celkem tři horizontální úrovně chodeb. Ostatní
jeskyně Mokerské plošiny lokalizované během těžby v lomech nelze jednoznačně
k poříčním úrovním přiřadit, neboť mají buď vertikální nebo subhorizontální
schémata.

I.

402-380 m n. m. (j.č. 0006 Mokrská – Západní větev/Východní větev)

II.

390 m n. m. (j.č. 1422/B V Mechovém z. –Pepeho dómek, Fischova kukaň)

III.

379-372 m n. m. (j.č. 1422/B V Mechovém z. - Hodinová ch., Malé řečiště;
j. Řičánkova skála a Portálová u Hostěnickém propadání II)

IV.

354-364 m n. m. (j.č. 1422/B V Mechovém z. – Jako Na Špičáku, Tallův
sifon, Nízká ch., Hoprdox)

V.

355-350 m n. m. (j.č. 1428 Pekárna)

VI.

350-315 m n. m. (neznámá předpokládaná jeskyně na dně hostěnického
pohřbeného kaňonu, podle Dostála – Tomeška a Kadlece).

3. Výzkumné práce v Západním lomu
V roce 2011 byly v Západním lomu rekognoskovány všechny etáže i přilehlé
okrajové části TP, dokumentovány byly pouze nové situace, zastižené aktivní
těžbou a skrývkou pro chystanou těžbu.
Nově registrované útvary v Západním lomu byly zkoumány formou kresebné
technické dokumentace na milimetrový papír v měřítku 1:100, 1:50 a 1:20
s ohledem na jejich rozměry, fotograficky dokumentovány, popisovány jejich
výplně a předpokládaná geneze a topograficky zaměřovány GPS v JTSK.

Krasové kaverny, zaplněné či volné, byly lokalizovány v etážích č. 350 (j.č.
0072).

4. Současné pojetí fází krasovění v Moravském krasu
Pro Moravský kras bylo dříve vyčleněno několik fází krasovění (Bosák –
Horáček 1981), podle kterých můžeme krasové jevy lomu Mokrá přiřadit
kenozoické (nebo posantonské) periodě krasovění. V tomto období probíhala eroze
svrchnokřídového sedimentárního pokryvu v tropickém klimatu (srv. Panoš 19621963; Kettner 1960), což vedlo ke vzniku údolí a kaňonů, které byly výrazně
ovlivněny

tektonickými

pochody

v oligocénu.

D.

Hypr

(1982)

rozlišil

v Moravském krasu 4 fáze vývoje údolí s příslušnými jeskynními úrovněmi.
První údolí představuje dle Hypra zbytky širokého a mělkého údolního útvaru,
který vznikl v paleogénu; k tomuto údolí neznáme údajně z Moravského krasu
jeskyně. V Západním lomu v Mokré však byly zachyceny relikty dvou údolí A, B,
které měly ve své svrchní úrovni zachovánu vyšší morfostratigrafickou erozní
úroveň, která by mohla odpovídat zmiňované nejvyšší úrovni. K této údolní síti by
mohla náležet rozsáhlá jeskynní úroveň tvořená Mokrskou j., která byla zachycena
těžbou v prostoru Západního lomu.
Druhé údolí se do prvního zařezává v Moravském krasu (podle Hypra) 10 – 90
m hluboko. Související jeskyně představují tzv. horní jeskynní úroveň, v našem
případě by jí mohla být v masivu Mokerské plošiny např. j. Pekárna.
Třetí údolí má podobu kaňonu a je předbádenského stáří, vytvořilo se patrně již
před ottnangem po stabilizaci spodní jeskynní úrovně. V oblasti ložiska se jedná o
j. Ochozskou, do které ústí vertikální ponorové stupně, hluboké cca 40 m. Vazba
ponorů již ale nebyla na prostor Mokerské plošiny, nýbrž na oblast Údolí Říčky.
Čtvrté údolí je méně výrazné a jeho vývoj spadá do období karpatu, souvisí se
zmlazením spodní jeskynní úrovně ještě před bádenskou transgresí. K této, nebo
předešlé údolní síti, náleží pravděpodobně hypotetická jeskynní úroveň, která
překlenula prostor mezi Hostěnickým údolím a Vlašňovským údolím u Mokré, tj.
prostor Prostředního lomu Mokrá. Na této linii leží aktivní povodňové ponory III

(Burkhardtův) a IV, dále paleoponory v tzv. Šedém žlábku a fragmenty fosilních
jeskynních chodeb a „vodních“ propastí v prostoru nejnižších etáží Prostředního a
Keithova lomu u obce Mokrá.
Během pobádenské až holocenní fáze krasovění (srv. Bosák – Horáček 1981)
byla oblast ložiska Mokrá ovlivněna, podle starší teorie, krasovými procesy
poměrně nevýrazně. Rychle se obnovující vodní síť si našla cesty povrchovými
řečišti nejprve k Mokré (Studénčný a Boční žleb), kde nastala částečná obnova
nejvyšší jeskynní úrovně (Mokrská j.), aniž by však byla zcela zbavena masy
starších fluviálních a marinních sedimentů. Současné poznatky z výzkumu
Mechového závrtu naznačují novou skutečnost. Na základě absence sedimentů
badenského stáří, se lze domnívat, že jeskyně V Mechovém závrtu je výsledkem až
pobádenské fáze krasovění, kdy byla její hlavní spodní erozní bází oblast u Mokré
a k zahlubování Údolí Říčky, do podoby ve které ho známe dnes, teprve docházelo.
To, že V Mechovém z. postrádáme bádenské sedimenty, je dokladem, že byly již
v předchozím období z Hostěnického údolí odstraněny.
Spodní erozní bází se tak staly dočasně pro ponory Mechového závrtu okrajová
slepá údolí u Mokré (Boční a Studénčný žleb), která byla využívána deltovým
říčním systémem v období bádenu (srv. Nehyba 2001). Funkce vývěrů u Mokré
však trvala jen dočasně, jen do doby, než došlo k zahloubení Údolí Říčky natolik,
aby pirátsky odebralo povrchové i podzemní vody Hostěnického potoka
z původního s-j. směru a zapříčinilo tak tvorbu nových jeskynních systémů, které
počaly vytvářet nové erozní úrovně (Kaskádová a Nízká ch. v Mechovém závrtu a
Labyrint v Ochozské j.).
Panoš (1962-1963) a Kadlec (1997) předpokládají, že v období pliocénu a
pleistocénu došlo v Moravském krasu ke vložení jeskynních úrovní mezi starší
úrovně, což lze ve sledovaném prostoru doložit pouze pro epochu pliocénu. Spíše
se zdá, že ke vkládání mladších pater již nedocházelo a níže ležící starší úrovně
byly pouze opětovně využity. Měnila se také povrchová údolní síť, která vedla ke
stabilizaci a patrně i tvorbě současných jeskynních systémů, jejichž skutečný
rozsah a podoba nejsou stále ještě dostatečně známé.

5. Vývoj morfostratigrafických úrovní Hostěnického potoka v oblasti
Mechového závrtu
Mechový závrt se stal útvarem, který dokumentuje vývoj morfostratigrafických
úrovní Hostěnického údolí v oblasti mezi současným Hostěnickým propadáním a
Kamenným žlíbkem. Relikt nejstarší úrovně (I) je zachován v jz. úseku údolí nad
jeho zlomem do Kamenného žlíbku, kde je možné najít pozůstatek vysoko
zaklesnutého, asi 70 m dlouhého a cca 50 m širokého slepého údolíčka, s bývalými
ponory Paleoříčky, které se podílely na tvorbě Západní větve Mokrské jeskyně.
Úroveň I je patrná také ve vyšší úrovni úvalu jjv. od Mechového závrtu, kde leží
další 2-3 „ponorové“ závrty, které ve směru k Hostěnickému údolí přechází do
nálevkovité deprese Mechového závrtu, který se nachází v úrovni II. Zbytky mladší
úrovně (III) nacházíme s. od Mechového závrtu, při hraně údolí. Zde je návazně ve
směru

k Hostěnicím

patrná

výrazná

skalnatá

morfostratigrafická

úroveň

Hostěnického potoka, nebo jeho předchůdce, s drobným abri zvaným Pod zubem.
S úrovněmi I – III nám tedy souvisí menší úval s jícnem Mechového závrtu,
zabíhající jjv. směrem, asi 100 m daleko, do prostoru Mokerské plošiny. Ze situace
je zřejmé, že se jedná o morfostratigrafické úrovně vytvořené, nebo dotvořené,
vodami Hostěnického potoka, které se v úvalu ztrácely několika ponory postupně
do podzemí; u Mechového závrtu se předpokládá, že vznikl až poněkud později
prořícením stropu Půlkruhové propasti (střední pleistocén).
Mladší morfostratigrafickou úrovní (IV) je erozní zářez situovaný v pravém
břehu Hostěnického údolí zhruba v úrovni dnešního horního vchodu do Ochozské
jeskyně, kde se nachází pozůstatky dalších ponorů. S touto úrovní výškově téměř
souvisí větší ponorový závrt ležící z. od křižovatky cest vedoucích do Kamenného
žlíbku a k Mokerské hájence (V). V současnosti nejnižší morfostratigrafickou
úrovní Hostěnického potoka je drobné poloslepé údolíčko s povodňovým ponorem,
který leží pod horním vchodem do Ochozské j. (VI).
Z daných skutečností tedy vyplívá, že stratigrafie ponorů vázaných na
morfostratigrafické úrovně Hostěnického potoka ve spodním suchém dílu
Hostěnického údolí je následující: I. úroveň souvisí patrně s ponory paleotoků
Říčky a paleotoku Hostěnického potoka, které se postupně zařezávaly od severu do

Mokerské plošiny. Jejich vznik může být s relativní přesností kladen do období
spodního miocénu (eggenburg – karpat). II. úroveň souvisí s bývalými ponory
Hostěnického potoka, které byly aktivní v období středního až svrchního miocénu
(báden – pont). III. úroveň, s ponory Hostěnického potoka, lze rámcově ztotožnit s
obdobím spodního pliocénu (dac – roman) až přelomu pliocén/pleistocénu. Úrovně
IV až VI by tedy měly již shodně svým vznikem odpovídat přelomu
pliocén/pleistocénu až pleistocénu. Vzhledem k tomu, že úroveň VI je v pravé
straně údolí zachována nevýrazně a tvoří ji částečně oderodované vstupy do j.
Labyrint, lze u ní předpokládat snížení údolní báze vlivem tvorby nových ponorů
v úrovních V a VI. Úroveň IV by mohla mít tedy svou původní pozici přibližně na
III. morfostratigrafické úrovni Hostěnického potoka, která utvářela erozní chodby
jeskyně V Mechovém závrtu č. 1422/B.

5.1. Korelace morfostratigrafických úrovní s krasovými cykly V Mechovém
závrtu
Ze získaného schématu je tedy patrné, že tvorba všech důležitých částí j.
V Mechovém závrtu se odehrála ve středním miocénu až spodním pliocénu,
přičemž proces stabilizace (akumulace pod komíny a vznik sintrů) se odehrál
v následném období (pliocén – holocén). III. morfostratigrafická úroveň
Hostěnického potoka odpovídá v Mechovém závrtu dvěma menším erozním
úrovním, mohlo by se tedy zdát, že zvýšená eroze Hostěnického potoka vlivem
náhlého zahlubováni dna Údolí Říčky, je v Mechovém závrtu dokumentována
obdobími náležejícími starší části (IIIa) a mladší části (III) spodního pliocénu.
Od procesu stabilizace starších chodeb v Mechovém z., se vyvíjí také systém
ponorů, které souvisí se vznikem j. Labyrint.
Korelační schéma

Morfostrat. úroveň II – krasový cyklus 1 - střední miocén (baden-sarmat)
Morfostrat. úroveň III – krasové cykly 2, 3 a 4 - svrchní miocén (pannon-pont) až přelom pliocén/pleistocén

5.2. Korelace horizontů V Mechovém závrtu a jeho okolí s jeskynními
úrovněmi v lomu Mokrá
402-380 m n.m. (j.č. 0006 Mokrská – Východní větev) – Západní lom
390 m n.m. (j.č. 1422/B V Mechovém z. –Pepeho dómek, Fischova kukaň) – Mechový z.
379-370 m n.m. (j.č. 1422/B V Mechovém z. - Hodinová ch., Malé řečiště, Kaňony) – Mechový z.
355-350 m n.m. (j.č. 1428 Pekárna) – zasedimentovaná j.č. 0071 a volná propast j.č. 0072 v Západním lomu

V Západním lomu Mokrá leží mezi nadm. výškami 402 a 350 m pásmo volných
kaveren, které vytváří plynulou linii na v. okraji lomu, podél z. hrany Studénčného
žlebu. Jedná se o j.č. 0016 Komínek, 0014 a 0015 U Obrázku, 0075, 0076, 00640066, 0003 Diaklasu, 0001 Glozarovu, 0072 a j.č. 0005 Puklinový ponor.
Tyto krasové kaverny nepředstavují, až na Glozarovu j., žádný výrazný
horizontální systém chodeb, což naznačuje existenci dosud neznámé aktivní nižší
jeskynní úrovně, která by mohla komunikovat skrze některé uvedené jeskynní
fragmenty, se systémem jeskyní pokračujících směrem k Mechovému závrtu a dále
k obci Mokrá.

6. Závěr
V roce 2011 byly v Prostředním a Západním lomu Mokrá zaznamenány 3 nové
jeskynní struktury j.č. 0077, 0078 a 0079; zaměřen byl rovněž nový profil (j.č.
0080) v pokračování Východní větve Mokrské jeskyně a pokračování j.č. 0072 a
0076, které přispěly k poznání geneze jeskyně Glozarovy a dosud neznámé
směrové vergenci Východní větve MJ, která směřuje přímo skrze vyšší etáž
s jeskyní Krápníkovou č. 0059 k Mechovému závrtu. Kaverny dokumentované
v Prostředním lomu mapují směr předpokládaných fluviálních chodeb j.č. 0052 U

Drtírny, které směřují ke Keithovu lomu u Mokré a k Šedému žlíbku a žlíbku
Pacholčí, zabíhajících jako slepá údolíčka do jižního svahu Hostěnického
okrajového údolí.
V současné době lze v TP lomu Mokrá sledovat celkem 3 výrazné krasové
systémy subhorizontálních chodeb, které mají vazbu na známé i dosud ještě
neznámé horizontální odvodňování. Funkce těchto jeskynních systémů je
stabilizovaná, inaktivní a aktivní. Z dokumentovaných skutečností se dá lehce
odvodit, že mimo těžené etáže lomů existují ještě další krasové komunikace, které
dosud neznáme (např. chodby související s j. Pekárnou a ponory v Hostěnickém
údolí), jiné však můžeme již bezpečně s dokumentovanými krasovými strukturami
v lomech spojit (např. j. V Mechovém závrtu, j. Mokrská, Keithova propast, U
Drtírny). Průzkumem jeskyní V Mechovém závrtu je možné korelovat procesy
vzniku celého suchého údolního dílu mezi hostěnickými ponory a Kamenným
žlíbkem, který byl mnoha autory kladen do paleogénu a některými až do
pleistocénu (srv. Musil 2011, s dalšími odkazy na literaturu).
Stav současné těžby vápenců se v mokerských lomech týká hlavně fosilního
typu krasu, který lze dokumentovat téměř na všech jeho etážích (srv. Kos 2002).
Pouze etáže, které se nachází nejníže, v úrovni 350 m n. m., nám dokumentují
obnovené fosilní dutiny a dutiny recentní, které na ně svým vznikem ve větších
hloubkách navazují. Doporučujeme proto sledovat výskyty dutin během těžby
v Prostředním a Západním lomu. Jejich otevřené části zde tvoří subhorizontální
dutiny, které spějí k současné freatické úrovni zatopených chodeb, jež předpokládá
pod Mokerskou plošinou na základě hydrogeologického výzkumu D. Hypr a V.
Kudělásek (1998) a J. Himmel (2002). Pro zajímavost lze uvést, že šířka
zvodnělého kolektoru, který odvádí vody Hostěnického potoka od Hostěnického
propadání III (Smetištního závrtu) do prostoru Prostředního lomu, byla propočtena
na 17 až 22 m. Rychlost podzemní vody ve směru k Mokré je však značně malá.
Bylo zjištěno, že pokud by vody dospěly od tohoto ponoru do obce Mokré, pak by
to trvalo asi 130 dní. Ponorné vody se z Hostěnického údolí dostávají pod
Mokerskou plošinu krasovými kolektory, které leží více než 100 m hluboko pod
ponorem. Na základě geologického vrtu je předpokládáno, že vody prostupují do

těchto hloubek otevřenými puklinami s velkým sklonem asi 60 m pod úrovní
hladiny spodních krasových vod, tj. cca o 54 m níže než leží koncové partie Nové
Ochozské jeskyně (Himmel 2002, 8).
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8. Seznam mapových příloh
Mapa 1 – Západní lom Mokrá. Výřez z mapy v měřítku 1:10 000 s evidencí
krasových jevů v r. 209-2010 (přírůstky vyznačeny červeně, včetně
dokumentovaného profilu v místě řezu nad Studénčným žlebem P1).

Mapa 2 – Západní lom Mokrá. Výstup zaměřených bodů z GPS v podkladovém
měřítku 1:10 000 (j.č. 0071, 0072 a 0076).

Mapa 3 – Západní lom Mokrá. Výstup zaměřených bodů z GPS v podkladovém
měřítku 1:10 000 (geologický řez nad Studénčným žlebem).

9. Seznam obrazových příloh
Obr. 1 – defilé, podélný a příčný řez krasovou roklí nad Studénčným žlebem
(zaměřeno GPS, uvedeno v registrační tabulce bez j.č.).

Obr. 2 – jeskyně č. 0077 a 0078 v Prostředním lomu.

Obr. 3 – jeskyně č. 0072, 0076 a 0079 v Západním lomu.

Obr. 4 – jeskyně č. 0080 Východní větev Mokské j. v Západním lomu.

10. Seznam fototabulek
Tab 1 -

snímek 1: defilé s krasovou roklí nad Západním lomem (od JZ).
snímek 2: částečně vybagrovaná rokle (od SSZ).
snímek 3: nálezy třetihorních mlžů z výplně rokle.

Tab 2 -

snímek 1: snímek jeskyně č. 0077.
snímek 2: relikt jeskyně č. 0078.

Tab 3 -

snímek 1: koncová část j.č. 0076 Tunelové po odtěžení.

Tab 4 -

snímek 1: snímek z výzkumu jeskyně č. 0072.
snímek 2: detail jemně zvrstvených čokoládových jílů z j. č. 0072.

Tab 5 -

snímek 1: část stropní partie j.č. 0072.

Tab 6 -

snímek 1: vrstevnaté sedimenty z j.č. 0072.
snímek 2: zbytky žlutozelených jílů v j.č. 0072.

Tab 7 -

snímek 1: řez chodbou j.č. 0080 Mokrské (od J).

Tab 8 -

snímek 1: tégly ve svrchní výplni krasové rokle Nad Studénčným (od Z).
snímek 2: částečně vyklizená krasová rokle (od SSZ).

Tab 9 -

snímek 1: Mechový závrt. Pohled Půlkruhovou propastí na zřícený skalní
blok v Centrálu.

11. Seznam dosud evidovaných jeskynních struktur v lomu Mokrá
Část lomu (CVM)
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - střed
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ

Datum
19.10.
1985
1993
1987
1993
1996
1997
1993
1993
1988
16.6. 1996
1993
28.6. 1997
1997
28.6. 1997
22.7. 1997
22.7. 1997
22.7. 1997
22.4.1997
22.7. 1997
22.7. 1997
1992
1992
23.4. 1997
23.4. 1997
25.7. 1997
25.7. 1997
1989
25.7. 1997
25.7. 1997
25.7. 1997
25.7. 1997
25.7. 1997
25.7. 1997
25.7. 1997
15.11.98
15.11.98
15.11.98
1999-2000
1999
1999
2000
8.8.2000
8.8.2000
9.5.2001
9.5.2001

Číslo
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046

Název jeskyně
Nadmořská
j. Glozarova
385
394
j. Diaklasa
395
399
j. Puklinový
380
j. Mokrská
395 - 410
365 - 368
380 - 395
410 - 427
j. U Závory
410 - 407
j. Obětní šachta 415 - 412
395 - 393
368
j. U Obrázku I
406
j. U Obrázku II 404
j. Komínek
401
400
408
j. Mokrská
410-395
j. Mokrská
410-395
410-395
410-395
385
378
375
381
382-380
420-410
414
411
425-410
406
402
410
387
378
365
414
410-395
j. Mokrská
395-380
j. Mokrská
395-380
410-398
j. Želví
410-380
j. Mokrská
395-380
Malá Želví
384
Západní větev 390

Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Keithův lom

2000
9.5.2001
9.5.2001
2003
2003
19...

0045/A Dešťový ponor
0045/B
0047
0048
0049
0050
j. Keithova prop.

418
387
380
418-420
395-410
336

Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - střed
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - střed
Mokrá lom - střed
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - střed
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - střed
Mokrá lom - střed
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - DP
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ
Mokrá lom Mokrá lom Mokrá lom Mokrá lom - západ
Mokrá lom - střed
Mokrá lom – střed
Mokrá lom - západ
Mokrá lom - západ

22.8.2004
2004
2005
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
14.10.07
31.3.2007
28.8.2008
28.8.2008
29.8.2008
2.9.2008
2.9.2008
2.9.2008
4.9.2008
4.9.2008
4.9.2008
4.9.2008
2009
2009
2009
2009
2009
4.5.2010
26.4.2012
26.4.2012
26.4.2012
26.4.2012

0015/A
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080

404
415-418
355
369
405
395-398

j. U Obrázku III
propad v z.č. I
j. U drtírny

V mramorech I
V mramorech II
Pod závrtem X
Krápníková
V závrtu č. IV

j. V Šachtici
Kanálová

Tunelová

395-403
410-415
404
415-410
424-417
363-353
398
396
398-397
370-365
372-367
375-368
Povrch - 428
350
356
397
401
401-395
355-350
354-362
360
400
383-395

12. Zaměření některých jeskynních struktur v lomu Mokrá (JTSK)
Číslo jeskyně
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042

Název jeskyně
j. Glozarova

Y (JTSK)

X (JTSK)

j. Diaklasa

0
0

j. Puklinový ponor
j. Mokrská

j. U Závory
j. Obětní šachta

j. U Obrázku I
j. U Obrázku II
j. Komínek

587110,6
587110,6
587290,8

1157541,1
1157541,1
1157553

j. Mokrská
j. Mokrská

587262,4

1157515,6

587289,5

1157540,7

j. Mokrská
j. Mokrská

Známá délka
(m)
30

60
3
10
15
3
3
3
1,5
1
0
1
0
1
4
4
4
7
3
0
0
3
2
23
1
1
12
0
1,5
0
0
1,3
0,8
2
15
0
0
7

Etáž (ndm v)
385
395
395
0
380
395
365
380
410
410
410
395
365
400
400
400
395
395
395
395
395
395
380
365
365
380
380
410
410
410
410
395
395
410
380
365
365
420
410
380
380
356

0043
0044
0045
0046
0045/A
0045/B
0047
0048
0049
0050
0015/A
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080

-

j. Želví
j. Mokrská
Malá Želví
Západní větev
Dešťový ponor

587339,8
587245,2

1157650,3
1157564,1

11581783
1158019,8
1157640,3
1157545,5
1158169,2
1158134,7
1157692,2
1157423,6

15
10
0
1
0
0
2
1
10
14
3
0,8
10
1,5
1,5
4
7
15
7
15

380
380
420
380
0
0
380
410
395
336
395
410
355
365
400
395
350
350
395
410

j. Keithova prop.
j. U Obrázku III
propad v z.č. I
U Drtírny

587050,2
587110,6

1164524,0
1157541,1

586901,5
587224,4
587434,4
587414,6
586870
586844
587588,4
587281,1
587050,2
587287,5
587199,9
586742,3
587060,1
587059,6
587059,6
586656,6
586624,2
587163,7
586875,8
587226,5
587134,9
587075,0
587072,6
587053,6
587239,7
586698,2
586675,3
587430,4

1164518,5
1157389,8
1157431,2
1157964,4
1157643,7
1157638,3
1157638,3
1157817,9
1157797,8
1157692,1
1157393,4
1157871,9
1157913,1
1157717,3
1157714,7
1157655,7
1157967,5
1158107,0
1158092,1
1157936,1

15
13
9
10
2
1,5
3
8
3
7
4
5
11
1
1
6
20
11
3
2

404
423-410
421-416
370-360
403
401
403-401
377-374
371
375-368
428-425,5
350
356
397
401
401-395
353-350
358
358
373

Mokská j. –
Východní větev
587245,8
Krasová rokle
587140,8
Nad Studénčným 587136,6
(defilé)
587123,8

1157559,6
1157410,3
1157426,4
1157443,7

10

382
427
425
425

V mramorech I
V mramorech II
Pod závrtem č. X
Krápníková
propad

V Šachtici
Kanálová

Tunelová
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Poznámka redakce Edice SE – 3 :
Jak se nám podařilo zjistit, je tato zpráva (její strojopisná kopie) jediná, kterou se podařilo
zachránit. Zprávy o výzkumech, které tato Profesionální pracovní skupina Moravského
krasu, provozu a výzkumu jeskyní o své práci v průběhu své činnosti podávala byly uloženy od r. 1977 v archivu Správy ChKO MK na Skalním mlýně a byly při havarii vodního řádu,
která tento archiv postihla zničeny.
Tak vlastně zmizely doklady o činnosti a výsledcích této Profesionální pracovní skupiny,
(jejímž členem byl ve své době i Milan Šlechta) a na jejíž, můžeme říci, ve své době významnou činnost se proto zapomíná. Fotografická a mapová část u této kopie nalezena nebyla, tudíž se ke škodě celého krasu také nezachovala.
Pokud se někde mezi speleology v Moravském krasu nachází nějaký takový dokument, žádáme zdvořile o jeho zapůjčení, abychom jej mohli zveřejnit a tím tyto informace zachovat a
seznámit s nimi speleologickou veřejnost. Děkujeme tímto také speleologovi, který nám doklad zapůjčil. Tato osoba nechce být jmenována, redakce však její jméno zná.
Při pozorném čtení této zprávy si uvědomíte důležitost výsledků prací této Profesionální
výzkumné skupiny, složené z odborníků a poznáte, čím se zabývala v rámci výzkumů lokalit,
na kterých pracovala. Je s podivem, že tato Výzkumná skupina, zabývající se mimo jiné například zdroji vod, přitékajících do krasu, jejich čistotou a kvalitou, byla v r. 1985 definitivně
vedením ChKO zrušena. Jako obvykle, na projekty přinášející prospěch jednotlivcům se
vždycky peníze vyštrachají. Na projekty, které by byly k užitku celé lidské společnosti se peníze nikdy nenajdou. Ve všech režimech a dobách, které byly a jsou ! Kéž by se ony Výroční
zprávy Výzkumné skupiny (textová část, fotografická část i mapová část) ještě někdy dodatečně objevily alespoň v kopiích a mohly tak přispět k zaplnění období historie výzkumů mezi
léty 1964 – 1985.
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I.

Úvod :

Území devonských vápenců známé pod jménem Moravský kras se svojí přírodovědnou

hodnotou vytvářenou převážně krasovými jevy, se zapsalo do historie ochrany přírody jednak
tím, že v této oblasti bylo již dříve vyhlášeno několik Státních přírodních rezervací a konečně
v r. 1956 bylo toto. území vyhlášeno Výnosem ministerstva školství a kultury č. 18001/55 A/6 za Chráněnou krajinnou oblast. Přes veškeré další snahy se teprve v r. 1977 usnesením
rady Jm KNV a následnými opatřeními podařilo vytvořit Správu CHKO a dále schválit Statut
ChKO MK.
Odborná správa oblasti (§2 Statutu) je zajišťována Krajským střediskem státní památkové
péče a ochrany přírody v Brně‚ detašovaným pracovištěm – Správou CHKO v Blansku. Jedním z hlavních úkolů SchKO MK je taktéž provádění průzkumu, pozorováni, dokumentace,
inventarizace a vedeni evidence krasových fenomenů v oblasti se zaměřením k využitelnosti
pro účinnou jejich ochranu. Statut dále určuje Správě se podílet na záchranné službě, zabezpečovat podzemní krasové jevy a další.
Z toto důvodu bylo při tvorbě výše jmenovaného odborného orgánu přihlíženo k tomu, aby
byly pro tuto činnost vytvořeny dobré kádrové a pracovní předpoklady. Proto byla formou
delimitace do Správy převedena skupina výzkumu od organizace Moravský kras, provoz a
výzkum jeskyní (dnes Moravský kras, provoz jeskyní v Blansku).
Dalším, neméně důležitým hlediskem při budoucí činnosti Správy CHKO, byla odborná
spolupráce‚ přímá pomoc a kontrolní činnost směrem k rozsáhlé činnosti amatérských speleologů, t.č. již organizovaných v jednotné organizaci České speleologické společnosti. (Dále
jen ČSS).
V rámci plánu hlavních úkolů SChKO byl pro r.1978 a dále zakotven výzkum, průzkum a
dokumentace některých. významných lokalit, které jsou svojí polohou, rozsahem a hydrografií vysoce významné pro sledování projevu různých negativních zásahů v oblasti a tak poskytují konkretní materiály jako podklady vyjadřování stanovisek SChKO MK.
Pro období let 1978 – 79 byly vybrány následující lokality : Jeskyně 13-C u Holštejna, závrt č.4 v Hedvábné, Křížový kluk u Holštejna, Koňská jáma a nové jeskyně u Lažánek. Dále
ve spolupráci se členy ČSS probíhala přímá účast na pracech v dalších lokalitách – závrt č.
293 v k.ú. Ostrov, Jandourkovy závrty, Jeskyně č. 42 v Pustém žlebu, Řícený a Otevřený
závrt a na některých dalších lokalitách.
Jako jedna z činností praktické ochrany jeskyni byla instalace uzávěr jeskynních vchodů.
SChKO MK se v prvé etapě zaměřila na záchranu vysoce hodnotných, zčásti již devastovaných lokalit, nebo lokalit ohrožených, (těžba, cestovní ruch a pod.). Tímto způsobem bylo
zachráněno před další devastací celkem 16 lokalit.

II.

PŘEHLED PRACÍ :

A.) Jeskyně 13 – C u Holštejna.
Tato významná lokalita se nachází na aktivním podzemním toku Bílé vody, jednoho
z hlavních přítoků Punkvy. Objevem této lokality v r.1964 členy Speleologického klubu v
Brně byl zahájen definitivní postup k Macoše. Na práce na této lokalitě, které dále prováděla
skupina výzkumu organizace „Moravský kras“ (1965 – 67) navazují objevy Staré Amatérské
jeskyně a po překonání sifonu v Povodňové chodbě objevy systému Nové Amatérské jeskyně,

-4až po propast Macochu, dokončené Geografickým ústavem ČSAV v Brně. Lokalita 13 - C byla do plánu hlavních úkolů SChKO MK zařazena z několika důvodů :
1.) Nebyl dokončen průzkum a výzkum horních pater systému a domapován konečný
známý úsek aktivního toku.
2.) Systém leží v bezprostřední blízkosti dobývacího prostoru kamenolomů 2 vápenek,
které požadova1y rozšíření DP.
3.) Systém poskytuje možnost sledování podzemních krasových vod a to jak vod povrchového toku (Bílá voda), tak přítoků z oblastí nekrasových. hornin a tím dává ideální možnosti získání materiálů k porovnávání mechanického chemického a bakteriálního znečištění
vod v pramenné oblasti území.
4.) Svojí konfigurací dává systém předpoklady kontinuitního sledování vertikálni zóny
cirkulace a znečištění vod v důsledku intenzivní zemědělské činnosti nad jeskynním systémem.
5.) Průzkum přítoků kvalitních neznečistěných vod má i praktický význam pro persiektivní využití z hlediska zásobování obyvatelstva kvalitní vodou.
6.) V celkovém profilu jak horizontální cirkulace, tak vertikální cirkulace dává jeskyně
možnost sledování redepozic splachových materiálů, především odnosu ornice z krasového
povrchu.
Otázky týkající se profesí speleologických, morfologických, geologických, dále topografie
mapové a fotografické dokumentace včetně provádení vlastního průzkumu (specielní práce
hornické, horolezecké, trhací práce apod.) prováděli pracovníci SChKO MK samostatně.
Hydrologické specielní práce byly prováděny v rámci výzkumných úkolů Hydrometeorologického ústavu v Brně a Ostravě‚ za jejich přímé účasti. Otázky čistoty vod byly řešeny ve
spolupráci s OHS Blansko a odborem VLHZ ONV Blansko. Specielní potápěčské práce prováděli specialisté ze ZO Labyrint ČSS.
A1.) Výzkum a průzkum horních pater jeskyně C – 13 :
Před vlastním zahájením prací na lokalitě bylo třeba provést zabezpečovací, zmáhaci a
údržbové práce. V sestupové částí byla vyzmáhána vertikální cesta z Keprtova dómu do dómu
II., tj. do 10m. šachty a bylo provedeno nové zajištění do betonu a železa.
Celá další část až do hloubky 75m byla zrevidována, provedena oprava žebřů a zabezpečovacích zařízení. Z horizontální části jeskyně v délce 800m byl vyklízen starý kabel a vzduchotechnika, která byla dřívějšími povodněmi zcela demolována a ohrožovala bezpečnost pracovníků. Po takto uvedených úpravách na lokalitě bylo možno zahájit vlastní práce.
A1a.) Prostory nad Barevnou kaskádou :
V r. 1966 po započatém průzkumu, který prováděli ve spolupráci. se skupinou Moravského krasu členově Plánivské skupiny Spel. klubu‚ byly práce přerušeny a veškerá výstroj demontována. Po obnovení prací v r. 1978 byla horolezecky zdolána výstupem a zajištěna cesta
do prostor, které svým nástupem leží 15m nad podzemním tokem Bílé vody.
Úvodní chodba má výšku 3m a ráz kaňonu, do jehož dna je zaříznut meandrující, mírně se
zvedající kanál, kterým neustále protéká nepatrné množství vody. Asi po 10m se její charakter
mění a profil dostává vzhled spíše tunelovitý. Po dalších cca 10m se její průběh prudce mění
ze směru V – Z na SV - JZ a chodba se větví. Přestože je chodba vyplněna z velké části plastickými, rozmáčenými sedimenty, je u stropu zachována bohatá krápníková výzdoba. Na
jejím povrchu vytvářejí jemné sedimenty charakteristickou ornamentaci. Všechny větve ústí

-5do centrální prostory Vysokého dómu..V těchto partiích se vzhledem ke konfiguraci dna
jeskyně zachovaly sedimenty jen na vyšších terasách a. nesou znaky t.zv. „žížalových“ hlín.
V těchto hlínách jsou hojné materiály a organické zbytky splavené z povrchu. Ve stropě Vysokého dómu je vytvořen výrazný komín oválného profilu (nebyl prozkoumán). V bezprostřední blízkosti vyústění komína je krápníková výzdoba nesoucí stopy zabarvení, jehož původ může být jednak ve splavování zvětralinových reziduí z nadloží, nebo také v důsledcích
intenzívní hospodářské činnosti na krasovém povrchu (organická hnojiva, ošetřování komunikací v zimním období a pod.). Lokálně je možno na výzdobě sledovat intenzivní korozi sintrové hmoty. Koncová část chodby, Labyrint, se stupňovitě zvedá a je uzavřena závalem ve
výšce 60m nad hladinou Bílé vody. Z výsledků mapování vyplývá, že toto místo leží v oblasti
zavezených závrtů v polích poblíž křižovatky, zvané „U kaštanu“.
Komín nad Kaskádou se nachází ve stropě dómu Barevné kaskády. Komín o šířce 5 – 7m
se zvedá pod úklonem 45° k S. Ve výšce 30m nad úpatím barevné kaskády je v celém profilu
vyplněn sintrovou hmotou a tím se uzavírá. Dno této komínové prostory je pokračováním
krápníkového útvaru Barevná kaskáda. V celém průběhu zkoumané prostory je unikátní bělostná výzdoba.
Celková délka prozkoumaných chodeb v prostoru nad Barevnou kaskádou činí cca 200m.
Vzhledem k tomu, že lokalita zasahuje až podpovrchových partií a chodby jsou přírodními
drény atmosférických vod, přitékajících z intenzivně zemědělsky obhospodařovaných ploch,
je toto místo vhodné k soustavnému sledování znečištění (chemické a organické látky).
A1b.) Kalcitový komín .
Je situován ve stropě Kalcitového dómu (viz plánek). Samotná prostora Kalcitového dómu
je z hlediska geologického a morfologického velmi zajímavá tím, že je predisponována mohutnou dislokaci doprovázenou podružnými poruchami tvořícími cele pásmo V - Z směru.
Název prostory byl volen podle výskytů bohatých krystalických výplní dislokací. Jde o hrubě
krystalický kalcit, který nacházíme jednak přímo ve stěnách prostory, jednak v blocích, vyřícených z výše položených partií. Tyto mohutné kalcitové výplně doprovázejí dominantní dislokace uvedených směrů i na jiných lokalitách v ChKO MK. Vystupují i na povrch např. na
lokalitách na Chobotu (severně od Kateřinské jeskyně v polích u Rudic (Hajce) kde je možno
jejich průběh sledovat na vzdálenost několika desítek metrů.
Východní stěna komína se zvedá kolmo do výše 20m nad hladinu toku Bílá voda, kde přechází za výrazným krápníkovým sloupem do prostory zvané Předsíň. Dno Předsíně je pokryto
písčitými sedimenty.Směrem k V se stupňovitě zvedá a ve výšce 6m nad posledním stupněm
se prostora uzavírá ve stropní klenbě v jednom místě proražené komínem eliptického profilu
uzavřený zcela sintrovou hmotou. Na severní stěně Předsíně je zajímavá krápníková galerie,
za níž je dosud neprozkoumané klenutí s patrnou výraznou modelací způsobenou stékajícími
vodami.
Překonáním sintrového uzávěru komína Předsíně se podařilo proniknout do Krápníkové
sině. Prostora je bohatě vyzdobena unikátními vysokými hůlkovitými stalagmity bizarních
tvarů. Stropní partie jsou zdobeny mrkvovitými stalaktity. Zvláštností jsou bělostné krystalické draperie. Dno Krápníkové síně je z části pokryto hlinitými sedimenty, zčásti podlahovými
sintry .Skapávající voda zde vytváří řadu výrazných egutačních forem (jamky, pyramidy a
pod.) a typické nástřikové tvary. Směrem SZ vybíhá prostora do krápníky silně zdobeného
slepého kouta. Hlavní pokračování jeskyně je ve směru SSV. Dno sc tímto směrem zvedá pod
úklonem 40°. Po vzdálenosti 10m přechází v plošinu, z níž odbočuje chodba komunikující
přes zával s výše položenou prostorou (Síň hieroglyfů). Další chodba z plošiny je zaplněna
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svahu vzhůru. Z něj odbočuje k SSV menší síňka, jejíž dno je hned za vstupem sníženo a v
koncové části se svažuje k SSV. V přímém směru (za prostřílenou úžinou) leží hlavní prostora Kalcitového komína – Východní dóm.
Jedná se o krasovou dutinu, vytvořenou na výrazné tektonické poruše, v jejímž stropě
vybíhají dva vzájemně propojené komíny až do celkové výšky 75m nad hladinu Bílé vody.
Místy je na stěnách a na výstupcích komínů zachycena splavená ornice z povrchu. Voda,
spadající z výšky cca 25m vytvořila ve dně výmol podobný závrtu. Komíny pravděpodobně
komunikovaly v nedávné době otevřeně s povrchem, čemuž nasvědčují zbytky kostí netopýrů
a dalších drobných hlodavců. Sedimenty deponované ve vlastním dómu jsou velmi rozmaníté.
Jednak jsou zde zastoupeny sutě s výplní, tvořenou žlutohnědou až čokoládově hnědou splavenou ornicí.V partiích přímo pod komíny jsou splaveny střípkovitě se rozpadající rudohnědé
jíly. S těmito jíly byly redeponovány dokonale opracované valouny mléčných křemenů (velikost do 2 cm), které jsou známy ze zvětralinových reziduí typu rudických vrstev, uložených
ve starých povrchových depresích krasových plošin. obdobné sedimenty nacházíme v celé
řadě lokalit povětšině vertikálního charakteru v severní a střední části ChKO MK.
Přímo naproti kolmému stupni směřujícímu z Krápníkové síně do Východního dómu se
nachází v SZ stěně prostory mohutné skalní okno ústící do Síně hieroglyfů. Tato asi 10m
dlouhá prostora má zpočátku SZ směr a na svém konci se stáčí téměř k S. Tam je také svažité
dno ukončeno sintrovou homolí. Název prostory byl převzat podle ornamentálnich tvarů, vytvořených sedimentací jemných splavenin na stěnách prostory. V SV stěně pokračuje stupňovitá chodba, – Balvanitá chodba – která po 10m končí závalem se znatelnou vzduchovou
cirkulací. Toto místo se nachází ve výšce 55m nad hladinou Bílé vody.
Morfologicky se na povrchu terénu oblast Kalcitového dómu projevuje protáhlou závrtovou depresí směřující od křižovatky „U kaštanu“ ke vchodu do Staré Amatérské jeskyně na.
Simonově vrchu v k.ú. Ostrov. Celá tato oblast je velmi silně zemědělsky exploatována.
Nachází se zde jednak provizorní deponie organických hnojiv v mimovegetačním období,
dále na uvedené plochy vyváží JZD Ostrov tekuté organické exkrementy z vepřína. Prokázané
souvislosti popisovaných prostor jeskyně 13-C s povrchem otevřenými komunikacemi opět
potvrzují nutnost takových opatření, která by vyloučila přímé znečišťováni krasových vod,
únik ornice do podzemí a dále přímé úniky organických hnojiv, strojených hnojiv a dalších
chemických ochranných látek, používaných v zemědělské velkovýrobě. Konečně výsledky
sledování obsahu dusičnanů ve skapových vodách pod ostrovskou plošinou, kdy např. po p
podzimní hnojení vystoupil obsah dusičnanů na 800 mg/l. (lnformace Dr. Adámka, který
zpracovává v rámci úkolu ochrany životního prostředí GGÚ ČSAV tuto problematiku).
Zmapováním popisovaných prostor a jejich vynesením na povrch bude možno stanovit
přímo místo, které bude nutno z hlediska ochrany krasových vod zajistit.
A1c.) Břitový komín :
Tato lokalita byla objevena při nízkém vodním stavu v koncových partiích jeskyně 13-C.
Vzhledem k tomu, že přístup na tuto lokalitu je pouze ve velmi omezené době (vázáno na nízké vodní stavy) nebyl dosud proveden komplexní výzkum a dokumentace. toto bude provedeno v průběhu r. 1980. Pro etapu zahrnutou de zprávy jako etapa za r. 1978 – 79 je použito
pouze objevného protokolu.
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V průběhu dokumentačních prací v koncových partiích jeskyně 13-C na Holštejně se podařilo
pracovníkům Správy ChKO Moravský kras za nízkého vodního stavu proniknout v oblasti
Kalcitového dómu do dosud neznámých jeskynních prostor převážně vertikálního charakteru.
Dne 10.7.1979 zjišťuje Pavel Glozar pod nízkým skalním stropem těsně nad vodní hladinou volnou chodbu, za níž je vidět další pokračování. M. Jabůrek jí proniká asi do vzdálenosti
4m a oznamuje, že se nachází v komínovité prostoře o odhadované výšce cca 15m. Její dno o
rozměrech asi 2 x 2m se zvedá hlinitým nánosem (kužel) k západní stěně. Ve východní stěně
komína je ve výšce 15m vidět skalní okno. Stěny prostory jsou modelovány stékající vodou
do ostrých břitů a tím se jeví jako značně členité.
V dalších dnech vystupují P.Glozar s M. Jabůrkem horolezeckým exponovaným způsobem
mírně převislou východní stěnou a dosahují skalního okna při stropě komína. Tam je vytvořen
malý horizont v podobě plošiny o rozměrech 1 x 1m, nad nímž se vertikální průběh komína
dělí na 2 větve.
Přímo nad plošinou se zvedá plochý skalní jícen ve tvaru ležaté elipsy až. do výše 10,5 m,
kde přechází v menší puklinovitou síňku téměř horizontálniho průběhu, směru SZ – JV, jejíž
další pokračování je uzavřeno balvany, hlinitými sedimenty a sintrovými náteky. Jeví se jako
neprůlezné.
Směrem na V pokračuje z I. horizontu druhá větev komína vertikálním stupněm. Jeho
stěny jsou rozbrázděny svislými ostrými skalními břity. Ve výšce asi 4m přechází tento II.
horizont. Je to puklinovitá chodba směru SZ – JV o délce cca 4m. Jako zajímavost je
možno uvést, že na jejím skalnatém dně ležel asi půlmetrový úlomek staré desky, značně
opracovaný vodou. Naskýtá se otázka, jakým způsobem se dřevo do těchto míst dostalo.
Jelikož chodba dosahující šíře kolem 1m na obě strany končí (uzavírá se) byl nadále sledován další vertikální průběh. Horolezecky bylo vystoupeno kolmo do výše 5m kde se východní stěna uklání pod úklonem 60° do výše a o 1m výše vytváří nepatrnou plošinu III. horizontu. V těchto místech je vyvinuta krápníková výzdoba a sintrové náteky. Strop nad plošinou přechází v oválný jícen o rozměrech 0,5 x 0.75 m v plném profilu vyplněný vápencovou
sutí místy s hlinitou výplní. Stěny jícnu jsou erozivně modelovány.
Na základě zhodnocení celé situace bylo možno vyslovit domněnku, že za závalem pokračují další prostory. P.Glozar začal proto s mechanickým odstraňováním závalu. Na vypouštění
závalu bylo použito i trhací techniky. Pro mimořádnou expozici. pracoviště a namáhavost prací postupovalo uvolňování pozvolna. V té době došlo ke zvednutí hladiny toku Bílé vody a
přístup do komína byl na čas uzavřen.
Další práce pokračovaly dnem 31.1. 1980, kdy se podařilo P.Glozarovi vypustit z komína
poslední zbytky závalu a proniknout do další síňky (pracovní název „Česneková“) o délce 4m
a šířce 2m. Její hlinité dno je poseto egutačními útvary (zemní pyramidy) a svažuje se k západní stěně, kde se objevuje čistě vodami propláchnutá suť. Síňka je ukončena asi 3m vysokým stupněm, nad nímž se nacháze1 pod stropem neprůlezný prostor.Tímto bylo možno nahlédnout do další volné prostory s ozvěnou.
Po odstraněni balvanité a hlinité ucpávky pronikli dne 5.2.1980 speleologové P.Glozar a
A. Nejezchleb do dalších objevů. Jedná se o 1 – 2m širokou prostoru značné výšky‚ jejíž dno
je v délce cca 7m vyplněno blokovou sutí. Veškeré sedimenty jsou v těchto místech odplaveny. Stěny vytvářejí překrásný geologický profil souvrstvím vápenců, v nichž se dají pozorovat
hojné zbytky zkamenělých organizmů (stromatoporoidea). Ve výšce 4m nad dnem prostory je
ve východní stěně prolomeno rozlehlé okno. Po jeho zdolání se ocitáme ve stěně další mohut-
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je chodba zhruba směru V a délce cca 5m. Tato přechází do puklinové síňky s bělostnou krápníkovou výzdobou.
Za ní je možno pozorovat v sintrových hrázkách větší množství nahromaděných netopýřích lebek a dalších kostí. Dno se celkově svažuje pod východní stěnu. Ve výšce je vidět několik markantních oken. Dá se říci, že obě prostory jsou u stropu téměř propojeny, takže vytvářejí veliký dóm o výšce cca 40m, předělený perforovaným skalním žebrem jako skalním
mostem.
Nově objevené prostory jsou z dosud na lokalitě 13-C známých největší a byly nazvány
Katedrála zapomnění. Další práce zde budou pokračovat.
Blansko, 6.2.1980

Pavel G L O Z A R
Pracovník Správy ChKO MK v.r.

Pro úplný přehled prací zde uvádíme, že v koncových partiích jeskyně 13-C byla objevena
řada dalších prostor, většinou vertikálního charakteru, které budou předmětem výzkumu v etapě II., t.j. v létech 1980 – 81. Předesí1áme, že metodika průzkumu těchto prostor je velice obtížná, neboť kromě složitých horolezeckých technik jsou používány trhací práce a zabezpečovací práce. Už při představě transportu potřebného materiálu od vchodu na místa prováděného
výzkumu (vertikální sestup do hloubky 75 m, horizontální transport na nafukovacích člunech
s překládáním a přenášením do vzdálenosti cca 1 km a nakonec vlastní průzkum) a dále provádění vysoce náročných prací – je možno hodnotit tuto vykonávanou práci za jednu z nejnáročnějších.

A2.) Výzkum a průzkum horizontální části
A2a.) Přítok u Brýlí
V prostoře za Brýlemi se nachází před výraznou puklinou směru SSV – JJZ nánosový kužel fluviatilních sedimentů a vápencových bloků. Tento se svažuje pod JV stěnu do nízké ploché chodby o šířce až 7m a výšce maximálně 1m. Jelikož dno je zčásti zaplněno vodou,budí
prostora dojem, že jde o záliv Bílé vody, protékající v těsné blízkosti od V. k Z. Asi po 4m se
nánosový kužel zcela noří pod hladinu vody. V těchto místech. je pod skalním stropem jezírko o délce 4m s bahnitým dnem. Po SV straně se nachází bahnitý svah, nad nímž byla objevena síňka tzv. Evina. Jemné řídké sedimenty se opět svažují k hladině která prostru na SV uzavirá. Ze směru JJV až J přitéká do jezírka před Evinou síňkou nepatrný stabilní přítok který si
vyerodoval ve světložlutých, místy šedozelených sedimentech své koryto.Spád tohoto řečiště
je v těchto místech značný. Dno se zvedá pod úklonem 35° k JJV. Po vzdáleností 6m se spád
dna snižuje na 15°. Zde je ve V stěně vytvořena chodba svažující zpět k jezírku. Začínají se tu
objevovat vodou promyté vápencové balvany a výrazně klenutá chodba o výšce 1m se stupňovitě zvedá. Po levé straně je možno sledovat nahromadění amorfního kašovitého limonitu. Ve
dně v ostře zaříznutém řečišti přitéká z pod JV stěny voda. Ve vzdálenosti 5m od odbočky se
počíná chodba rozšiřovat a je téměř v celém profilu vyplněna sutí s mezerní výplní tvořenou
přeplavenými jeskynními sedimenty. Pod stále se zvedajícím stropem se podařilo proniknout
do 2m široké prostory v jejímž dně je mezí balvany jícen propástky ústící až na hladinu vody.
Další pokračování směru JV je zcela uzavřeno sutí a krápníkovou výzdobou.
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otevírá průlezný prostor nad hladinou vody. Proto také probíhal objevný postup po etapách.
První pokus o průnik byl v r. 1967. Teprve: v r. 1978 byla chodba podrobněji prozkoumána a
zmapována. Pro umožnění lepšího a bezpečnějšího přístupu na lokalitu bylo ve vstupních partiích použito trhacích prací. Práce v tekoucí vodě a prováděné v leže nebylo dosud možno ukončit. Je velice reálný předpoklad že se na této lokalitě nacházíme na počátku většího přítokového systému jehož další průběh je možno vysledovat z morfologie krasového povrchu od
závrtu č. 37 v polích mezi silnicí a lesem a dále pak v protáhlé depresi od závrtu pod svah
silnice, kde jsou propadeny aktivní průvanové jícny.
Další pravděpodobný směr tohoto přítoku z východní hranice oblasti je pod jeskyní Michalova, eventuelně pod jeskyni Ventarola. Tomuto napovídá i ráz sedimentů splavených do podzemí a deponovaných v popisovaných jeskynních prostorách. Makroskopickým porovnáním
sedimentů by bylo možno uvést ve spojitost úniky organických odpadů z podzemní dozrávárny plísňových sýrů v jeskyni Michalova do sedimentů v podloží.
Po vyhodnocení tektonické stavby širšího okolí, které bylo provedeno na základě výsledků
geologického mapování prováděného pracovníky ÚÚG v Brně v létech 1956 – 58 je patrné,
že jeskynní systém sleduje směr na lom vápenky Lipovec a tím velmi pravděpodobně lze
vysvětlit genezí a kontinuitu krasových ponorů (práce zde prováděli zaměstnanci podniku
n.p.Turista v r. 1952 – 54 a později prac. amatérských speleologických skupin), nacházejících
se přímo v úpatí západní stěny lomu. Při následné těžbě byly tyto po-nory zasypány. Z
hledisko celkové geneze krasových jevů východní hranice devonu je možno uvažovat o
souvislosti s Plánivským systémem který se nachází nedaleko
.
Průzkum výše popisované lokality, dosud získané poznatky a dosažená dokumentace byla
použita jako velmi účinný materiál pro jednání ohledně rozšíření dobývacího prostoru kamenolomu vápenky Lipovec, jak to požadoval provozovatel – JZD Lipovec.Po vyčlenění území,
pod nímž se zjištěné (a velice pravděpodobné) jeskynní prostory nalézají‚ byl navrhovaný DP
zredukován natolik, že provozovatel vápenky a lomu od další těžby ustoupil a celý provoz byl
zastaven. Provedená likvidace zařízení lomu a vápenky včetně provedení svahování a konzervace ve smyslu nařízení OBÚ v Brně je zárukou že další těžba na této lokalitě nebude již
pravděpodobně do budoucna vůbec obnovena.
A2b.) Hlinitá chodba :
Její vchod se nachází v JZ stěně dómu Barevné kaskády, přímo nad řečištěm Bílé vody,
v místech, kde strop protíná výrazná otevřená puklina se zaklíněnými vápencovými bloky.
Chodba o šířce cca 1m má charakter vysoké pukliny, vracející se několika přepadovými
okny zpět do dómu Barevné kaskády. Ve vzdálenosti cca 17m od podzemního toku přechází
za nánosovým polosifonem v menší síňku. Zde se ráz chodby mění, strop je spíše klenutý, nesoucí stopy evorzní činnosti. Po prokopání sedimentů v polosifonu bylo sledováno stropní korýtko, prudce se zvažujici k Z. Korýtko asi po 2m přechází v horizontální chodbu‚ vyplněnou
až téměř ke stropu h1initými sedimenty. Vo1né, ale neprůlezné pokračování se stáčí opět do
směru JZ.
Další prolongační práce zde nebyly dosud z časových důvodů prováděny. Chodba by mohla hrát významnou roli při řešení otázky geneze a funkce členitého systému v okolí dómu Barevné kaskády. Může se jednat o paleopřítok od východní hranice krasového území, ale také
nelze vyloučit možnost odvodňovací funkce do paralelních odtokových cest.

A2c.) Přítoky vod v koncové části 13-C.
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Za extrémně nízkých vodních .stavů v r. 1972 se podařilo proniknout pod skalními žebry
ve vstupní části Krupicového dómu do volné kaverny JV směru. V prostoře byl zjištěn aktivní
Přítok neznámého původu. Kapacita byla odhadnuta na cca 3 l/sec.
Mezi Krupicovým dómem a odtokovým sifonem byl objeven komplex zcela zatopených
chodeb pod jižní stěnou. S velkou pravděpodobností se jedná o další přítoky neznámých vod
do systému Bílé vody.
Na tyto, v r 1972 prováděné práce bylo navázáno teprve v r.1978, v rámci spolupráce s
Hydrometeorologickým ústavem v Brně a Ostravě. Byl společně vypracován plán a celkový
program koloračního experimentu který měl (mimo jiné otázky) vyřešit i problematiku neznámých přítoků v jeskyni 13-C. Ko1orační experiment byl rozpracován s ohledem na nutnost
rozlišení několika samostatných toků. Stěžejní otázkou byl výběr stopovačů, které bylo nutno
aplikovat časově tak, aby v průběhu experimentu, (t.j. 7 dnů) byly získány maximální poznatky .Jako další partner byl do akce zapojen GÚ ČSAV, který nabídl aplikaci biologických stopovačů – řas. Dobrovolní speleologové ČSS (skup. Tartaros) se nabídli pro zajišťování hlídkové služby na některých podzemních stanovištích.
Plán koloračního experimentu představoval prověření následující problematiky:
- získání regionálních poznatků z průběhu a souvislostí toků Sloupského potoka a Bílé vody
ve vazbě na tok Punkvy
- získání poznatků o přítocích vod ze systému Plánivy a Jedle do systému Bílé vody a zjištění
míst napojení na Bílou vodu.
Kolorační experiment by1 připraven v průběhu prvního pololetí r. 1978. ,Vzhledem k reálným možnostem HMÚ Ostrava a dosažitelnosti vyhodnocovacích aparatur i zapojení týmu
odborníků bylo rozhodnuto použít netradičního stopovače jako nosného prvku s možnou další
kombinací. Tak bylo použito radioaktivního izotopu Cr51 v kombinacích s klasickým barvivem, fluoresceinem. Experimentálně bylo použito pro aplikaci také zelených řas.
Injektáž byla provedena dne 1.10.1978 ve 20,00 hod. na lokalitě 13-C a to aplikací Cr 51.
Dne 2.10.1978 byla provedena aplikace klasického fluoresceinu v množství 2.6 kg do aktivního toku Sloupského potoka ve spodních patrech na Wanklově jezírku. Po aplikaci v etapě I.
byla následně provedena aplikace v etapě II., tj. na lokalitách Plánivy a Jedle. (přítoky
z V. okraje vápencového komplexu do systému Bílé vody) a to3.10.1978 ve 20,00 hod. Jedle
byly injektovány Cr51 a Plánivy 024kg fluoresceinu v kombinaci se zelenými řasami.
Další průběh koloračního experimentu byl prováděn dle předem stanoveného plánu a
harmonogramu odběrů na vytýčených stanovištích. Odebírané vzorky byly koncentrovány na.
stanici OP Skalní mlýn a na specielní aparatuře vyhodnocován obsah Cr51.
0statni odběry byly baleny a po ukončení experimentu jednorázově převezeny do Ostravy
k laboratornímu zpracování, Tento experiment je první z komplexu experimentů plánovaných
i na léta další, proto zde uvádíme pouze dílčí výsledek k vzhledem k námi řešené problematice v jeskyni 13-C. Bylo totiž prokázáno, že vody obarvené fluoresceinem i vody s aplikací Cr
51 se objevují v průběhu systému 13-C.

- 11 Současně s tímto bylo prokázáno, že kromě těchto vod se v konečné části jeskyně objevují
dosud zcela neznámé přítoky vody, které vykazují z hlediska obsahu minerálních i bakteriálních složek velmi příznivou pozici. Navíc by bylo možno uvažovat o těchto vodách jako o
zdroji kvalitní pitné vody pro zásobovaní obyvatelstva.
V návaznosti na objev těchto přítoků byl ve spolupráci ČSS – ZO Labyrint uskutečněn
dvouetapový potápěčský experiment, který přinesl řadu nových poznatků. Tyto nejsou t.č.
ještě zpracovány a další průzkum bude taktéž pokračovat v létech 1980 – 81.
*
V předcházejících kapitolách bylo pojednáváno o částech úkolů, které byly uzavřeny v dané etapě. Vzhledem k tomu, že při dokumentačních pracech byly objeveny další vazby, nové
jeskynní prostory a pod. budou vzhledem k potřebám dokončení prací a tím získání komplexních poznatků, s ohledem na plnění dalších úkolů Sp. ChKO MK, prováděny další výzkumy v
etapě II. pro léta 1980 – 81. Výsledky těchto prací budou zpracovány v samostatné zprávě.
Pro vykresleni zapojení pracovních kapacit při plnění výše uvedených prací za uplynulé
období předkládáme následující přehled :
Počet pracovníků :
3 prac. kategorie D
1 prac. samostatný odborný
(jako metodické vedení)

V r. 1978
Počet odpracovaných
směn na úkole
143

v r. 1979
Počet na úkole
odpracovaných směn
249

V přehledu uvedených směn odpracovaných v podzemí jsou zahrnuty i práce na uzávěrách
jeskyní, jejich instalaci v podzemí. Nejsou tam zahrnuty počty směn jako přípravy (výroba
uzávěr, doprava, konzervace, dokumentační práce a pod.). Svým objemem pokrývají směny v
podzemí v r. 1978 z celkového počtu směn v roce cca 1/5, pro r. 1979 je situace příznivější,
jde cca o 1/3. Ostatní práce představovaly budování a údržby IS, NS, stavební a údržbové práce na budování stanice Skalní mlýn, strážní služby, kontrolní. činnost, spolupráce s ČSS,
odborné práce, poradenská a průvodcovská činnost a činnost s mládeží.
B.) Opatření v rámci zajištění ochrany krasových lokalit.
S ohledem na vysokou návštěvnost ChKO a další zájmy, které jsou zaměřeny i jako vysoce
negativní ve smyslu poškozování výplní krasových dutin, bylo nutno přikročit k budování
uzávěr u veřejnosti nepřístupných lokalit, které mají vysokou hodnotu právě z hlediska krasových výplní. Tak v průběhu r. 1978 – 79 bylo nutno vyprojektovat a vyrobit atypové účinné
uzávěry jeskyní které by skýtaly záruky dostatečné ochrany lokality. Při tom bylo nutno respektovat celkový režim lokalit jak z hlediska mikroklimatického tak biologického a dále z
hlediska estetického.
Uzávěry v řadě případů splňují i požadavky na zajištění z hlediska ochrany zdraví a životů
návštěvniků území. Systém těchto uzávěrů byl vlastními silami vyprojektován a. vyroben v
dílně Sp. ChKO.

- 12 Takto byly zabezpečeny lokality : Korálový závrt, Mastný flek, Koňská jáma, Sedmnáctka,
U jezevce, jeskyně Zazděná, Propasťovité bludiště, Němcovy jeskyně, jeskyně Nad Švýcarnou‚(viz fotodokumentaci v příloze). Přes veškerá opatření došlo v několika případech
k násilnému poškození uzávěr a bylo nutno řešit jejich obnovu a údržbu.
Řada dalších lokalit byla uzavřena ve spolupráci se členy ZO ČSS za pomoci DOP. Jsou to
: Panáčkova, Šamalíkovy, Liščí jesk., U Trojičky, Kalova a další.

III. Z ÁV Ě R .
Výsledky dosažené v etapě I. výzkumu a ochrany krasových jevů v ChKO MK již v roce
1979 přinesly praktické dopady v pozitivním smyslu. Protože jde o bezprostředně výzkumem
řešenou a aplikovanou problematiku v CHKO MK, bude tato činnost v dalších létech pokračovat při ještě větším zapojení dalších vědeckých pracovišť.
Vzhledem k tomu, že pracovníci Sp. ChKO, kteří tuto činnost praktického průzkumu, výzkumu, a ochrany včetně dokumentace provádějí, jsou zapojeni i do ochrany krasového povrchu a podílejí se na budování NS, informačních systémů, a další činnosti, nelze počítat s tim,
že bude daná problematika jednorázově řešena. Jde o úkol dlouhodobý, rozpracovaný do PHÚ
ÚOPř. a Sp. ChKO MK.
Je třeba na tomto místě poděkovat kolektivu pracovníků za obětavou, vysoce náročnou a
rizikovou práci kterou provádějí s nadšením, vysokou odpovědností a osobní angažovaností
bez ohledu na limit pracovni doby. Odpovědný přístup a kázeň je patrná i z toho, že v průběhu
veškerých prací nedošlo k jedinému pracovnímu úrazu.
V Blansku, dne 20.5.1980
Autoři : text Dr. L. Slezák
foto
Z. Šerebl
mapy
P. Glozar, Z. Šerebl,
M. Jabůrek

(Dokumentace v příloze).
Nadmořské výšky některých lokalit :
Rudoleckého jeskyně
Michalka
Křížový kluk
Piková dáma

481,0 m. n.m.
469,0 m. n. m.
467,0 m. n. m.
462,0 m. n. m.

Nezaměstnaných
Holštejnská
Hladomorna

471,0 m. n. m.
471,0 m. n. m.
475,0 m. n. m.

Panský klínek
Panáčkova

463,0 m. n. m.
461,0 m. n. m.

Žižkůvka
Balcarka

480,0 m.n.m.
460,0 m n.m.
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Josef Pokorný :

Osudy V.J. Procházky a trochu současného „bulváru“.
( Zčásti vlastní úvaha, zčásti kompilace ).

Když jsem před léty začal pracovat v jeskyních, stalo se tak po mých různých prožitcích
politické persekuce (kterou jsem nicméně vyvolal já sám svými postoji k událostem oné doby
a co se stalo, se stalo na základě mých vlastních rozhodnutí a já jsem tento dopad očekával. Já
jsem proto nikdy nikomu nic nevyčítal. Všichni jsme nějak poplatní době, ve které jsme žili, a
za všechno, co v životě uděláme zákonitě neseme odpovědnost. Já jsem takovou odpovědnost
nést nechtěl. A teorie řízení přímo přikazuje zbavit se pracovníka, který dělá potíže.Takže –
důsledek byl následkem příčin. Kapitál z toho vytloukat ale nechci ).
Tehdy, když jsem začal pracovat v krasu (a to už jsem bylo padesátiletý „fotr“) jsem byl
unesen kamarádstvím a obětavostí jeskyňářů se kterými jsem začal spolupracovat. Nesetkával
jsem se zde s politickou rivalitou a bojem o moc, který zuřil ve společnosti na povrchu a proto
mi (třeba i nelehká) práce v jeskyních připadala velice pohodová a přítažlivá. Do jeskyní jsem
chodil psychicky odpočívat. A protože jsem od přírody zvědavý, snažil jsem se učit a poznávat je (tedy – jeskyně a kras). Přijít na to, jak to všechno, celý ten kras vzniknul.
Teprve po delším čase jsem přišel na to, jak oprávněné jsou citáty krasových velikánů, jako například akademik Dr. Radim Kettner, který napsal : „Z hlediska geologického přináleží Moravský kras ke stabilnímu kratonu Českého masivu. Z pohledu speleologa je to však
nejaktivnější sopečné území v celé naší republice !“
Nebo prof. Dr. Karel Absolon, který napsal : „Moravský kras byl a je bojištěm již od
doby diluviální !“
Ukazuje se, že ti pánové dobře věděli, o čem mluví a co je „ve hře“ ! A ten boj se odehrával nejen v průběhu uplynulého času, ten se odehrává dnes a denně. Jednou z posledních ukázek takového souboje je střet Hugo Havla a Ladi Slezáka v občasníku „Speleo“. Je to charakteristické, i když je to jen bouře v hrnku vody. Podle mého byl Hugo ke svému napadení Ládi
přemluven a já si myslím, že vím kým. Jenže Hugo jej nenapadl pro to, o čem nakonec psal.
To téma bylo zástupné. Protože téma, které hýbe krasem je široce diskutabilní, tak jej napadl
tam, kde Laďa stojí na historicky pevné půdě, a v tom je Hugošova chyba. Dál je to jejich
problém, se kterým se já nehodlám zabývat. Oba totiž stále mohu a nadále chci nazývat svými
kamarády.
Proč začínám svoji úvahu o osudech J.V. Procházky zrovna takhle ? Protože my lidé jsme
někdy k uzoufání pořád stejní. Věda nám objasňuje, že jako inteligentní tvorové jsme se vyvinuli „z dobytka“. A ať děláme co děláme, on z nás ten dobytek někdy „vyleze“ ! (Jako třeba
teď ze mne ?).
V.J. Procházka zemřel v říjnu roku 1913. to bude „baj voko“ za půl roku sto let. Aktéři i
pamětníci jsou bezpečně mrtví, ochranná zákonná sedmdesátiletá lhůta autorských práv už
také vyšuměla a tak si troufám na dávné historii připomenout vzor toho, jak ti, na které vzpomínáme s úctou dokázali jednat na cestě za vlastním prospěchem a jak z toho s námi cloumají
emoce ještě i dnes. Kdyby vám to ve své podstatě něco připomínalo, (třeba nějaký současný
rozpor), pak věřte, že nejde o podobnost čistě náhodnou ! To bych si nedovolil.
Pokud jste pozorně četli Bočkův nekrolog V.J. Procházky v předcházejícím souboru, dočetli jste se Procházkova výroku, který zněl : „Správně jednali egyptští vědci a kněží, když
svou vědu (rozuměj – své poznatky) si brali ssebou do hrobu !“ Tak tenhle Procházkův

-3výrok mě může vždycky tak akorát naštvat ! Vždyť v podstatě, všechno co dnes známe jsou
především poznatky generací, které žily před námi. My k tomu přidáváme vlastní poznatky a
zkušenosti a předáváme je další generaci, aby je poponesla, doplnila a předala zase svým dětem. Ve světle této mé filozofie se mi jeví Procházkova filozofie jako zcestná ! I když snad
máme negativní zkušenosti z činnosti lidí kolem nás, považuji za správné svoje poznatky prezentovat tak, aby je nemusel někdo jiný znovu objevovat !
Nicméně, položil jsem si otázku, z čeho vyvěrala poznámka geologa prof. Dr. J.J. Jahna,
kterou uvádí Boček :
„Dlužno litovati, že jistá událost odňala Procházkovi na dlouhou dobu chuť, aby pokračoval ve svých krasových výzkumech.
Ještě více však dlužno litovati, že zesnulý neuveřejnil z důvodů jinak pochopitelných pokračování svých výtečných studií krasových !“
Co se stalo V.J. Procházkovi tak otřesného, že ztratil chuť pracovat ? Vezměte dítěti hračku a uvidíte, jak bude nešťastné. Vezměte chlapovi jeho práci a vyjde to nastejno, ne-li ještě
hůř ! Co se tedy vlastně stalo ? Kolem jeskyní se motám už více jak třicet let ! Z toho jsem už
dvacet let starobním důchodcem. Za tu dobu jsem přečetl snad větší část dostupné literatury.
A stejně jako mne stále zajímá, proč a jak příroda vytvořila kras, stejně tak mne zajímá historie krasu a především lidí, kteří mu věnovali nejlepší léta svého života. A tak se mi podařilo
zjistit, co se vlastně Procházkovi stalo.
Kdysi jsem se zúčastnil přednášky jednoho známého a proslulého krasového vědce. Ten ve
své přednášce zabrousil k osobě prof. Dr. Karla Absolona a začal vyprávět o tom, jak „Společnost pro zachování jeskynních krás“ vydala v roce 1912 knihu „Moravský kras, aneb Dr.
Karel Absolon v pravém světle“.
Přednášející tehdy začal s humorem vyprávět, jak Dr. Absolon tehdy skoupil téměř celý
náklad této knihy a pak s jejími svazky temperoval celou zimu svoji kancelář v muzeu. Ten
přednášející už žije jen v mé paměti.
Ale potkalo mne něco podobného. Jeden z mých kamarádů mne požádal, zda bych mu
někde nesehnal Slezákovu knihu „Jeskynní perly Cháronovy“. Slíbil jsem mu to, protože jsem
v týdnu plánoval cestu autem k bratranci, který bydlí v Rájci. Slíbil jsem tehdy tomu bratranci, že mu cosi přivezu. Říkal jsem si tedy, že se cestou stavím v Blansku, na Zámku v muzeu a
tam tu knížku koupím. Když jsem však přijel na Zámek, dověděl jsem se, že zrovna včera
všechny zbývající knihy vyprodali. Na můj dotaz, kolik jich bylo jsem se dověděl, že devět
nebo deset.
Byl jsem zvědavý a zeptal jsem se, kdo si je koupil. Dovedli mi dotyčnou osobu popsat jen
v hrubých rysech. Přes to si myslím, že vím, kdo to byl. Ten aktér je podle mého názoru totožný s tím kdo „navezl Hugo Havla“ do toho článku proti Slezákovi. Myslím si to proto, že
tento aktér mi už třikrát (možná nechtíc) vstoupil do života a zabránil tomu, co jsem potřeboval udělat. (Ten nákup knížky je jeden z těch tří případů).
Tak si říkám, (pokud mu nekřivdím) jestli si také s „Jeskynními perlami“ netemperoval
chalupu. Jeho zaměření a snahy by tomu odpovídaly.
Vraťme se však k Vladimíru Josefu Procházkovi a jeho životnímu traumatu. Pojďte se
mnou otevřít knihu „Společnosti pro zachování jeskynních krás z r. 1912 a přečtěme si, co se
tam o tomto případu píše :
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Takže teď už víme, co se J.V. Procházkovi přihodilo a proč ztratil víru v lidi a jejich
poctivost. Dnes nemůžeme napravit dávné křivdy a zachránit práci člověka, který rezignoval,
s trpnou odevzdaností se vzdal toho co měl rád a trápil se tím až do konce svého života.
Mimochodem, ta kniha, kde jsou vypsány snad všechny „skrčky“ Absolonovy, jichž se
měl dopustit do onoho roku 1912 má 92 stran. Nejsem ani přítelem, ani čtenářem toho, čemu
se říká „bulvární tisk“. Mým záměrem není zavádět do krasu bulvár. Chtěl jsem jen připomenout letošní výročí sto let od smrti V.J. Procházky. Když jsem však narazil na jeho životní
filozofii rezignace, nemohl jsem s ní souhlasit, a protože náhodou vím, z čeho pramení, tak
jsem to zveřejnil. Už jsem na začátku napsal, že za všechno co uděláme neseme odpovědnost.
A tady se jí (za to zveřejnění) nezříkám.
Nechci ale nést odpovědnost za smutnou postavu člověka, který je dnes v krasu uctíván až
ke zbožnění a při tom ve své době uzavřel jménem kolektivu, který vedl, řadu smluv s různými krasovými aktéry. Uzavřel smlouvy, které nikdy nemínil dodržet a jejich nedodržení oddůvodňoval vůlí kolektivu. Tak se mi to jeví. Šel nekompromisně za vlastním prospěchem. Dál
to nechci komentovat. Sám pro sebe shromažďuji důkazy, které nikdy nezveřejním, tak jako
to nezveřejnil a nepostěžoval si V.J. Procházka. Proč tedy shromažduji důkazy ? Abych pochopil uvažování osoby, která se mi (snad nedopatřením, nebo s jakým záměrem či proč) staví
v krasu do cesty a napadá moje aktivity. Snad se za sto let najde zase někdo, kdo ten problém
„propíchne“. Já to ale nebudu. Ta osoba, co se mi plete do cesty může být klidná. I když děláme „literaturu faktu“, brzdíme tam, kde by z toho mohl být „bulvár“. Jenže v případu V. J.
Procházky už je to jen zapomenutá část historie a já si myslím, že bylo na místě vysvětlit jeho
trápení se a jeho příčiny. I mrtví musí nést za své činy odpovědnost. Byli to lidé jako my.
Pokud chceme být svobodní lidé, neměli bychom ale věřit všemu, co se nám k věření předkládá. Může to být zavádějící.
Nemusíte tedy věřit zrovna mně. Proč taky. Jsem jen amatér. Ve speleologii i v historii. A
nechci si hrát na odborníka. Bytostně nechci být frajtrem, který si po válce v hospodě hraje na
generála. Ale jsem přesvědčen, že pravda je relativní pojem. Já hledám jen skutečnosti. Mým
cílem je literatura faktu. A jejím autorem je podle mého skromného názoru Laďa Slezák. Ať
chcete, nebo nechcete !
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Ladislav Slezák :

Splněná vize pana ředitelského rady.
Historií speleologického bádání v Moravském krasu se zabývala celá řada speleologů.
Z hlediska historického a všeobecně přehledného bychom mohli konstatovat, že jde o kapitolu
známou a dostatečně probádanou. Daleko méně již víme o historii souvislostí i charakteristikách jednotlivých postav, jejich motivací, snah, úspěchů a proher na cestách k organizování
badatelských skupin.
Jednou z nejvýraznějších postav v organizování převážně amatérské speleologické činnosti byl pan ředitelský rada Antonín Boček. Jako začínající speleolog jsem s ním byl v kontaktu
téměř každý týden. Platilo nepsané pravidlo, že v bytě pana ředitelského rady v Brně, na Novobranské č. 14, se pravidelně v pondělí „zpovídalo“ . Drobná paní Bočková nabídla obvykle
čaj a sušenky, pan rada zasedl ke kufříkovému psacímu stroji a události uplynulé neděle byly
postupně zaznamenány.

Zprávy byly většinou komentovány radami, poznatky, doporučeními, ale i varováním. Takto to fungovalo od r. 1946. Po r. 1948 se postupně od této praxe ustupovalo, do života jeskyňářů se postupně vtíral nový, politický prvek. Naposledy jsem
seděl u pana rady a sepisoval exkurzní zprávu o výsledcích prací naší elévské skupiny v jeskyni Jáchymce a Orlím hnízdě v r. 1949 na podzim.
Těšil jsem se, že brzy skončí moje čekatelské období pod kuratelou skupiny v Býčím skále
a já se stanu činným členem Českého speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou
v Brně. K tomu došlo dne 7. června 1950, pár dní před mými šestnáctými narozeninami.
Klubovou legitimaci pod pořadovým číslem 537 jsem převzal osobně od předsedy klubu
pana profesora J. Pelíška a jako vzácnou relikvii ji přechovávám dodnes. V té době, stále ještě
nabité speleologickou euforií nám vůbec nedocházelo, jaká budoucnost se před námi rýsuje.
Myšlenka speleologického společenství všech nadšenců se u A. Bočka objevila již kolem
roku 1908 – 1909. Tehdy pod vedením K. Absolona začíná v krasu působit „Jeskynní sekce
při Přírodovědném klubu v Brně“.
Do této doby byla výrazným prvkem krasová turistika,zaměřená na „Moravské Švýcarsko“
jak bylo území Moravského krasu nazýváno. Blízkost převážně německého sídelního centra,
tj. Brna, s řadou odborných institucí a škol, byla základnou turistických aktivit.
Vynikal například „Verrein Deutscher Touristen“, v němž vznikla i skupina zaměřená
na výzkum jeskyní („Gruppe für Höhlenforschungen“). Rozhodně stojí za povšimnutí s jakou vervou se němečtí jeskyňáři pustili do práce. Zcela bezkonkurenčně získali bádací práva
na území v majetku Liechtensteinů, tj. jižní část a část středu Moravského krasu.
Svoji činnost, zaměřenou z počátku na Ochozskou jeskyni a její okolí, rozšířili na jeskyni
Výpustek a následně na Býčí skálu. Expanzi k severu bránila hranice majetků Salmů, o nichž

bylo známo, že německému prvku nebyli vůbec nakloněni. Naopak, této situace využil Karel
Absolon k získání bádacích práv v povodí Punkvy a jejích přítoků.
Vrcholem úspěchů Jeskynní sekce (která nebyla ryze česká) byl objev Punkevních jeskyní
a jeskyně Kateřinské (nová část) v roce 1909. V důsledku následných událostí, které vyvrcholily nuceným odchodem K. Absolona z místa předsedy (jeho nástupcem se stal J. V. Procházka), odchází Sekce do jiného území, pod ochranná křídla obcí Ostrova a Vilémovic. Jednatel
Sekce Antonín Boček prožívá tyto rozbroje velice těžce.

Obrázek výše zachycuje společný výlet členů tehdy vznikající „Jeskynní sekce Přírodovědeckého spolku
v Brně. Byl otištěn v I. ročníku (1948) časopisu Československý kras jako součást článku „Jak začal kolektivní
výzkum Mor. krasu počátkem našeho (tj. 20.) století“, jehož autorem byl Antonín Boček (na snímku v popředí
s holí).

S vypuknutím I. Světové války je německý živel (a nejen on), i celá amatérská činnost silně utlumena. Po ukončení války v r. 1918 jeskyňáři doplňují prořídlé řady. Němci se vrátili do
svých bádacích lokalit a pokračují v práci s nebývalým nasazením. Uvědomují si, že nově
vzniklá, samostatná Československá republika a probouzející se posílené národní češství,
nebude již jejich činnosti (dosud bezkonkurenční) tak výlučně nakloněno.
Postupně VDT a její jeskynní skupina končí dlouhodobě perspektivní lokality (Býčí skála,
Výpustek) a stahuje se zpět do Ochozské jeskyně, kterou zbylí členové VDT berou spíše jako
záležitost srdeční a nostalgickou, než speleologicky významně perspektivní. Spojení VDT
s „Ochoser Höhle“ trvá prakticky až do konce II. Světové války.
A.Boček žije s vidinou vytvořit celorepublikový speleologický spolek, jehož převážně
amatérská činnost by obsáhla výzkum a průzkum krasových jevů na celém území státu. Tato
vize se mění v možnou realitu totální porážkou III. Říše a koncem Druhé Světové války. Zatím, co v národě probíhají různé formy protinacistických akcí, v Brně se pozvolna utváří základy speleologické organizace na základě národního cítění s vztazích ke speleologii.
Probíhají jednání na Moravě, v Čechách a na Slovensku. Zatím, co odezva na území Čech
je jen velmi slabá (malá rozloha krasu, bádání povětšině zaměřené odborně na výplně kraso-

vých dutin), Slovensko iniciativu z Brna podporuje s nadšením. Přes veškerou přízeň slovenských vědeckých veličin se však další spolupráce příliš nedaří a tak koncem léta 1945 je s definitivní platností ustaven Český speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou v Brně.
Prvním jeho předsedou, jak jinak, byl Valnou hromadou zvolen ředitelský rada Antonín
Boček. Sídelním městem pak Brno. Badatelská práva byla v krasových oblastech zajištěna,
stejně tak, jako spolupráce s orgány ochrany přírody a lesními správami. Bádání v jeskyních
už nestálo nic v cestě. Obrovská vlna nadšení přinášela téměř okamžitě výsledky, které byly
zpracovávány a publikovány. Prestiž klubu byla až neuvěřitelná a klubová legitimace dělala
divy !
K jeskyňářům se přidávali turisté a horolezci. Do řad klubu se vraceli i jeskyňáři starší generace, kteří byli bráni jako rovnocenní členové, přestože přežili činnost v Sekci, nebo i ve
VDT.
Rostla členská základna, byli čekatelé, činní členové, přispívající i čestní. Speleologie se
stala jednou z nejrozšířenějších zájmových činností napříč poválečnou společností, studenty a
učni počínaje, přes řemeslníky, učitele a úředníky až po vysokoškolské profesory. Všichni
byli na členství v Českém speleologickém klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně náležitě
hrdí.
Blížila se padesátá léta dvacátého století a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohla přijít
nějaká nežádoucí změna. Politická situace se ale nevyhnula ani této klubové činnosti. Byl
vydán tzv. Spolkový zákon, kterým se ruší veškeré Dobrovolné spolky a společenství. Komunistický režim dostal strach z tak velké organizované skupiny, jako byl například i speleologický klub. Postupem doby bylo již zcela jasno, že tak velká organizace je v nových podmínkách neudržitelná.
Navíc se v řadách jeskyňářů začaly objevovat jakési „kádrovací“ tendence. Definitivním
koncem původního Českého speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně byla
smrt jeho dlouhodobého organizátora a předsedy, ředitelského rady Antonína Bočka v r. 1955.
Členové výboru a jejich přátelé stáli před těžko řešitelným problémem. Speleologie byla
úřady definována jako specifická zájmová činnost prováděná v objektech (jeskyních), jejichž
vlastníkem byl socialistický stát. Ten si kladl podmínky.Jeskyňářské skupiny, aby mohly
přežít a pokračovat v průzkumech, volily formu Zájmových kroužků ROH při Závodních
výborech ROH různých podniků. Rozptýlená malá pracoviště zanikla, nebo se tam bádalo „na
černo“, bez jakékoliv publicity.
Poměrně početná skupina jeskyňářů, přátel a Bočkových následovníků zvolila formu vytvoření speleologického klubu v Brně, který ale nesplňoval požadavky, podmiňující plně legální zájmovou činnost.
Pod tichou kuratelou Moravského muzea se tito jeskyňáři scházeli v muzejních prostorách,
plánovali svoji činnost a vedli dále archiv a dokumentaci své činnosti. Po smrti A. Bočka byly
veškeré materiály vyklizeny z jeho bytu a deponovány v náhradních prostorách. Jednotlivé
speleologické kroužky při ZV ROH díky osobním kontaktům do archivu přispívaly a Speleologický klub je vedl jako „kolektivní členy“, přes to, že vg žádných stanovách nebyla tato
organizační forma zakotvena.
Tento volný způsob činnosti umožnil přežívat a vzdorovat komunistické zvůli. V r. 1973
proběhl v Olomouci 6. Mezinárodní speleologický kongres. Tam, díky iniciativě RNDr Vladimíra Panoše (který v té době předsedal Mezinárodní speleologické unii) vyvstala naléhavá
potřeba vzniku nové, reprezentativní a životaschopné jeskyňářské organizace.

Organizační i legislativní, často velmi složité boje konečně vyvrcholily uzavřením celého
procesu a sestavením stanov v r. 1978. Následně, počátkem roku 1979, byla slavnostně ustavena celorepubliková Česká speleologická společnost se sídlem v Praze.
Bočkova vize se opět, sice v poněkud jiné podobě, naplnila za dlouhých 24 let od rozbití
jeho „Českého speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně“.
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Josef Pokorný :

Několik slov na úvod této práce …….
Následující práce je kompilací. Co je to kompilace ? Je to nepůvodní dílo odborné či vědecké literatury, které vzniklo sestavením poznatků z jiných prací.
Podle výkladu v „Novém akademickém slovníku cizích slov“ (Academia Praha
2005) nemusí být uvedeny prameny, ze kterých kompilace čerpá.
Ochranu autorských práv řeší Zákon 121 / 2006 o autorských právech ve
znění pozdějších předpisů. V oddílu č. 6, § 27 odst. 3. uvádí, a odkazuje některé
dále uvedené případy na odst. č. 1, kde se uvádí - teprve70 let po smrti autora,
smí být jeho práce použita někým jiným bez získání souhlasu autora..
Nicméně v současnosti, kdy drtivá většina informací již byla někým prezentována, bychom tím byli blokováni při získávání takovýchto informací. Proto
zákon pamatuje i na takovéto případy, které řeší v ustanovení Oddílu 3 tohoto
zákona, kde hovoří o „Bezúplatných zákonných licencích“ kde v § 31 se praví :
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo :
a.) Cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl
jiných autorů.
b.) Zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického nebo do díla,
určeného k vyučovacím účelům pro objasnění jeho obsahu drobná celá
zveřejněná díla.
c.) Užije zveřejněné dílo k přednášce k výlučně účelům vědeckým nebo
vyučovacím, či k jiným vzdělávacím účelům.
Vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo
jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnosti, a dále název
díla a pramen.
Tak zní ustanovení zákona. Proč ho zde cituji ? Protože moje další práce je
kompilací prací přinejmenším dvou autorů, a to Antonína Bočka a Vladimíra
Josefa Procházky, na kterého chci vzpomenout.
Někdy v lednu tohoto roku se mi objevil v poště dopis z Kanady, od RNDr
Vojtěcha A. Gregora, který mne upozornil na porušení jeho autorských práv při
vzpomínce na RNDr Rudolfa Burkhardta v tématickém okruhu č. 3 naší Edice
SE – 3 2011.
Nakonec jsme se dohodli. Dr. Gregor byl vstřícný. Usoudil, že pro kras bude
lepší, když budeme kamarádi a navrhl mi tykání což jsem rád a s povděkem
přijal.
Nicméně, tuto záležitost řeším omluvou RNDr. V.A. Gregorovi
v tématickém okruhu č. 6 – Recenze.

Proč se o tom tedy ještě zmiňuji tady ? Od smrti Doc. Dr. J.V. Procházky
uplyne v říjnu tohoto roku sto let. Tady mi tedy již dovoluje zákon použití jeho
práce bez uvedení jména autora. Tato práce je, jak jsem již výše uvedl, kompilací a smyslem této kompilace je především připomenout historického krasového
velikána své doby, nikoliv moje vlastní zviditelnění.
Ve vzpomínce na Doc. Dr. V.J. Procházku však používám v dalším textu nekrolog (výklad a zhodnocení života Doc. Dr.V.J. Procházky) autora Antonína
Bočka. Tento nekrolog vyšel v prvním ročníku časopisu „Československý kras“
v roce 1948. A. Boček zemřel v r. 1955, do vypršení sedmdesátileté lhůty mi
tedy zbývá ještě 12 let. Zda existuje ještě dnes někdo z rodiny, kdo by ještě byl
nositelem jeho autorských práv je nedohledatelné.
Vzhledem k tomu, že Antonín Boček se s Doc. Dr. V.J. Procházkou (na rozdíl ode mne, který zná Procházku jen z literatury) osobně znal a byl dokonce jeho spolupracovníkem v brněnském „Přírodovědeckém klubu“, považuji za přiměřené dát mu slovo a uvést zde jeho vzpomínku na Doc. Dr. J.V. Procházku.
Domnívám se, že vzpomínka na zemřelého krasového odborníka je záležitost,
kterou lze zařadit pod bod 3. § 31 oddílu 3. výše citovaného zákona, tedy, že jde
o účel vzdělávací !
V žádném případě nechci poškodit ničí autorská práva. Ve vzpomínkách na
zemřelé, které jsem osobně neznal však považuji toto řešení za opodstatněné a
jsem přesvědčen, že při výkladu výše citovaného Zákona 121 / 2006, Oddíl 3. §
31 postupuji správně.
Při setkání s odbornými pracemi dávno zemřelých autorů, pokud chci na
jejich práci upozornit, nemohu dělat nic jiného, než opisovat s uvedením jmen
skutečných autorů. Jinak to nejde !
A ještě drobná informace nakonec. Někdy v roce 1896 vyšla ve Vídni kniha
Jovana Cvijiče, nazvaná „Das Karstphänomen“. Po jejím přečtení poprvé použil
Doc. Dr. V.J. Procházka název „Moravský kras“. Do té doby byl tento název
neznámý !
V Absolonově „Moravském krasu“, v prvním dílu, na str. 123 čteme : V.J.
Procházka, navázav na teoretické definice Cvijičovy zpracoval Holštejnské údolí v krasově morfologické monografii, kterou jeho svéráznost byla jasně vyložena. (Nicméně, sledujeme li tuto odbornou literaturu, ukazuje se, že výsledky moderních výzkumů některé tehdejší názory a poznatky V.J. Procházky poněkud
mění).
Teď mi ale dovolte, abych „předal slovo“ Antonínu Bočkovi :

V lednu roku 1901 vyšla v časopise „Zlatá Praha – Světozor“
tato práce Doc. Dr. Vladimíra Josefa Procházky :
Popisuje objev „Nové Ochozské chodby“ v Ochozské jeskyni

1.

2.

3.

4.
5.
V článku V.J.Procházky z r. 1900 je otištěno 5 obrázků, pořízených v oné době (dle textu)
Dr. Burkhardtem (určitě nejde o RNDr Rudolfa Burkhardta, vedoucího KO MM, který se
narodil 21. března 1925). Popisy těchto obrázků zní takto :
1.) Krápníkový útvar „Zvon“ v nově objevené chodbě. (Dnes nese název „Hrozen“).
2.) Partie ze zadního konce „Nových chodeb“.

3.) Krápníková kaple. (Dnes nazývána „Obří tlama“)
4.) Partie ze středu „Nových chodeb“.
5.) Partie poblíž zvonu.
Nyní mi dovolte, abych článek J.V.Procházky doplnil fotografiemi z doby relativně
nedávné. Z posledního Velkého dómu Ochozské jeskyně nazvaného Křížův dóm odbočuje
chodba, nazvaná Spojovací síň (Názvy použity podle mapy P. Ryšavého z r. 1944). Na jejím
konci podlezeme stropní předěl a ocitáme se v tzv. Wanklově chodbě. První snímek je z jejího
počátku. Pak se strop snižuje až na výšku cca 70 cm, ale chodba je stále asi 6 m široká.

Nepovedený snímek níže zachycuje partii z Wanklovy chodby.

Tento snímek zachycuje konec Wanklovy chodby. Tohoto místa dosáhl Dr. Wankel s ing.
Mládkem v r. 1849. Následoval tzv. Wanklův sifon, kterým se Procházka se svými přáteli
prokopal do dalších partií tzv. „Nové Ochozské chodby“.
První, co v nově objevených partiích mohl vidět, byl sintrový útvar, dnes zvaný „Lustr“.
Možná jde o Burkhardtův snímek č. 5, nazvaný „Partie poblíž Zvonu“

Ještě dva záběry na Lustr z různých stran.

Na dalším snímku, jehož autorem je Ladislav Slezák vidíte útvar, který Procházka nazval
„Zvon“ a kterému se dnes říká „Hrozen“. Je to ze snímků Dr. Burkhardta, otištěných ve Zlaté
Praze ten první snímek.

Snímek níže, jehož autorem je opět L. Slezák je totožný se snímkem č. 3, který Procházka
nazval „Krápníková kaple“. Dnes se tomu útvaru říká „Obří tlama“.

Další dva snímky jsou z partií za Obří tlamou. Mohou to být snímky č. 4 a 5 ?

Jak vidíte, krápníková výzdoba je zde překrásná a uchovala se dodnes proto, že je přístupná jen speleologicky. (Plazivkou Wanklovy chodby).

A ještě snímek z konce „Procházkova koridoru“. Až sem někam se probil v září r. 1900 Procházka se svými přáteli.

A nakonec mapa Procházkova objevu. Polygon Floriána Koudelky, vkreslený do Ryšavého
mapy z r. 1944.

V Absolonově Moravském krasu se také dočteme o tom, že v r. 1898 podnikl Florian
Koudelka s doc.V.J. Procházkou, prof. E. Bayerem a Dr, F. Slavíkem sestup do Macochy.
Pobyt této expedice v Macoše trval sice jen 9 hodin, ale díky precisnosti Koudelky přinesl
seriozní vědecké výsledky topografických měření.
Nicméně, tato expedice nesplnila všechna Koudelkova plánovaná předsevzetí a proto chtěl
F. Koudelka uspořádat s V.J. Procházkou expedici další. Jak je však uvedeno v prvním dílu
Absolonova „Moravského krasu“, na str. 340 (cituji text : )
Pohříchu k tomu již nedošlo. Mezi oběma badateli se poznenáhlu vyvinul konflikt, který
v srpnu 1899 vyvrcholil v nepřeklenutelné nepřátelství, když Procházka dovedl znemožnit
Koudelkovu účast při nově chystané výpravě.
V takové atmosféře konal se nový sestup Procházkův do propasti dne 16. srpna 1899.
Procházka bez vedoucí ruky Koudelkovy neměl jasný program a cíl, a proto jeho nová
výprava do Macochy dopadla vědecky naprázdno.
Tolik k Procházkovi prof. Absolon. Zmiňuje se o něm ještě na několika místech této své
práce, ale vždy kriticky. (Proč ?).
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Richard Cendelín :

Náš externí spolupracovník MUDr Jiří Urban.
Jedním z trvale spolupracujících externích spolupracovníků Edice SE – 3 je MUDr Jiří
Urban. Spolupracuje s námi od r. 2009, kdy jsme začali Edici SE – 3 vydávat, a to především
v oblasti překladů cizojazyčných odborných prací z oblasti speleologie, geologie a archeologie. Pomáhá nám i při práci v terénu. Vážíme si jeho práce a proto se o něm zmiňujeme,
abychom jeho osobnost našim čtenářům přiblížili.

MUDr. Jiří Urban

se narodil 13.dubna 1945 v Brně. Vychodil osmiletou střední školu v Brně na Kotlářské, poté
jedenáctiletou střední školu na Antonínské a pak vystudoval Lékařskou fakultu tehdejší UJEP
v Brně a promoval roku 1967.
Jeho matka pocházela ze Křtin. Tam trávíval svoje prázdniny a s místními kluky – kamarády vyrážel na výboje do okolních jeskyní. Tak už od dětství nažíval svůj vztah ke krasu a k
jeho poznávání.
V roce 1968 nastoupil jednoroční základní vojenskou službu. Po vojně nastoupil jako
zubní lékař do Moravského Krumlova a jeho zdravotních středisek, později přešel do
Adamova, kde se seznámil se členy Speleologického Závodního kroužku ROH, probudil se
v něm starý vztah k jeskyním a touha po jejich poznávání a začal jezdit na Býčí skálu. Ještě
později se mu podařilo získat místo zubního lékaře v Brně.

V průběhu času, po založení České speleologické společnosti, vstoupil do Základní organizace 6 – 12 „Speleologický klub Brno“ kde pracoval řadu let jako jednatel. Nyní dožívá jako
její řadový člen a je pracovitým externím spolupracovníkem naší trojice SE – 3.
Během průběhu doby se seznámil s PhDr. Vratislavem Grolichem a společně začali překládat z němčiny do češtiny stěžejní dílo Jindřicha Wankla Obrazy z Moravského Švýcarska.
Později přeložili i další Wanklovy práce a práce některých jiných německy píšících autorů.
Taktéž přeložili z latiny nejstarší písemné zmínky o Moravském krasu. V roce 2003 odešel do
předčasného důchodu, aby mohl pečovat o svou nemocnou matku.
Ve svém volném čase pak překládal ještě některé další texty. Část těchto překladů byla
publikována ve Sborníku Okresního muzea v Blansku.
V posledních létech navázal kontakty s jeskyňáři na Ukrajině. Přibližně od roku 2005 jezdí
na území bývalé Podkarpatské Rusi, kde upozorňuje užhorodské speleology na jeskyně, které
byly popsány v česky psané literatuře z období první republiky. Jedná se hlavně o práce dr.
Jiřího Krále, publikované ve Sborníku československé společnosti zeměpisné. Tyto jeskyně
byly poté ve spolupráci s užhorodskými jeskyňáři znovu objeveny a budou zařazeny do
Katastru jeskyní Zakarpatské oblasti.
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-2Práci ing Hermanna Bocka přeložil již před léty náš externí spolupracovník, MUDr Jiří
Urban, který nám tuto svoji překladatelskou práci nyní dal k dispozici Edici SE - 3
Ing. H e r m a n n

BOCK

zemědělský inženýr ve Štýrském Hradci (Graz).

Jeskyně

jižního

M o r a v s k é h o Š v ý c a r s k a.

[První část - publikovaná roku 1905 - Josefovské údolí]
3.května 1905.
Vápencová oblast severně od Brna, zvaná Moravské Švýcarsko, vytváří
více jak 100 čtverečních kilometrů rozsáhlou vysočinu, podobnou krasu, jejíž střední
nadmořská výška obnáší kolem 500 metrů a která se proto vypíná o 300 metrů nad moravskou
nížinu. Na východě je orograficky velice nezřetelně oddělena od kulmské Drahanské
vysočiny, na severu je lemována půvabnými Boskovickými kopci, na západě hraničí se
syenitovými kopci východně od Svitavy a na jihu tvoří nápadný výběžek 423 metrů vysoký
kopec Hády.
Ačkoliv tato vysočina absolutní výškou nepřevyšuje ostatní reliéf
brněnského okolí, má přesto daleko větší přitažlivost pro všechny přátele přírody
romantickými skalními a lesními sceneriemi úzkých, roklinovitých údolí, krasovými
náhorními rovinami, četnými závrty, propastmi, jeskyněmi a podzemními vodami. Je proto
nutno co nejradostněji uvítat, že si Spolek německých turistů v Brně (Verein deutscher
Touristen in Brünn) vyhlédl jižní část této nádherné země za svou užší pracovní oblast a se
zvláštním zájmem se tedy věnuje zpřístupňování a průzkumu jeskyní Křtinského údolí,
Josefovského údolí a údolí Říčky.
Jeskyně a podzemní vodní toky Moravského Švýcarska přináležejí třem
povodím. To nejsevernější je povodí Punkvy, která u Blanska vtéká do Svitavy a sdružuje
vody ze Sloupu, Holštejna a Ostrova. Dále jižněji leží povodí Jedovnického rybníka a
Křtinského potoka, jejichž vody se spojují v Josefovském údolí a u Adamova se vlévají do
Svitavy. Nejjižněji položené a více na východ natěsnané je povodí Říčky, která se pod
Šlapanicemi spojuje s Tvaroženským potokem [dnešní název : Rokytnice] ve Zlatý potok.
Tento tvoří od Měnína dolů spolu s Šitbořickým potokem [v originále německy : Sausbach]
Cézavu [dnešní název : Litava] , která nad Židlochovicemi ústí do Svratky.

J o s e f o v s k é ú d o l í a j e h o j e s k y n ě.
Jakožto jedno z nejkrásnějších údolí Moravského Švýcarska tvoří
Josefovské údolí a jeho východní pokračování, Křtinské údolí, půvabný přírodní park
nejpodivnějších skalních útvarů a pozoruhodných slují a jeskyní. Tok a činnost podzemních
vod je možno zde studovat tím lépe, poněvadž jsou tyto na různých místech v jeskyních
viditelné. Mimo to potěší to údolí návštěvníka nádherným vzrůstem stromů, idylicky
položenými mlýny a dvorci a bublajícím křišťálově čirým potokem, v němž se kolébají
vlnami chomáče zelených vodních rostlin.
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nějaké louce nebo malému políčku u domu. Tmavé skály, pokryté mechem, jsou vytvořeny z
mohutného syenitu, prastaré sopečné horniny, která ukazuje
nejkrásnější skalní útvary na horských stráních severozápadně od Švýcárny. Ve velkém ohybu
se zde údolí táhne kolem příkrého horského hřbetu, pokrytého lesem, kterým lze sice obtížně
procházet, ale ve kterém jsou zajímavé kamenné útvary a prastaré zbytky zřícenin. O něco
přes 100 kroků dále na východ syenit končí a na jeho místo nastupují zčásti načernalé, zčásti
světlé šedobílé skály devonského vápence.
Nad starou vysokou pecí u Švýcárny vidíme hrubě plástovité vrstvy
tmavého ramenonožcového vápence, který často obsahuje zbytky skořepin devonských
měkkýšů, zčásti je překryt syenitem a má břidličnatost souběžnou s omezovací plochou, ale
příčnou k vlastnímu vrstvení. Nejspodnější devonské vrstvy, sestávající se z křemencovitého
pískovce a ze slínovité břidlice, zde vytvářejí dělicí zónu o nepatrné mocnosti mezi
devonským vápencem a syenitem. Ohromné podzemní síly zde vyzvedly syenit o více jak
dvěstě metrů a bočním stlačením vytvořily ve vápenci onu nepravou břidličnatost, tak jako
vynesly vzhůru spodní vrstvy devonu a zčásti je rozetřely. Na důkaz tohoto se vysoko nahoře
na výšinách syenitu nacházejí tytéž vrstvy, které o několik stovek kroků dále na východ leží
pohřbeny pod ramenonožcovými vápenci a jenom na nejhlubších místech údolí jsou
naplaveny potokem. Nad ramenonožcovým vápencem leží dále na východ vrstevnatý
korálový vápenec středního devonu, který je překryt nerozvrstveným hornodevonským
vápencem. Vrstvy devonu jsou zde silně zprohýbány, mimoto ve spodních částech rozmanitě
zvlněny a pokrouceny, naproti tomu v těch horních jsou protkány přesmykovými trhlinami.
Jejich mocnost obnáší vcelku dvěstě až čtyřista metrů a jejich střední úklon směrem k
východu sedm stupňů.
Proto musí vody, které přitékají z vápence, aby se dostaly do Svitavy,
téct přes syenitovou bariéru, čímž je pro vymývání lehce erodovatelných vápenců a pro
prohlubování Josefovského údolí stanovena hranice, která se během doby mění jen pozvolna.
Proto je také spád Křtinského potoka při přetékání syenitové bariéry (2,5 procenta) podstatně
větší než v devonském vápenci (1,5 procenta).
Rozeklané, často podivuhodně vymyté skály devonského vápence
ukazují občas nejpodivnější tvary a spojují se s vysoko do výše strmícími smrky a jedlemi do
malebných a nádherných obrazů v nejrozmanitějším střídání. Jedním z nejvyvýšenějších kusů
tohoto druhu na pohled je přes padesát metrů vysoká Býčí skála. Její šedobíle se lesknoucí
stěna výrazně přečnívá vysoký les, který lemuje její úpatí, a zvedá se plná kontrastu z tmavé
zeleně. Podobny sloupům nějakého dómu čnějí štíhlé kmeny vzhůru a husté koruny
způsobující příjemný chládek, vrhají své stíny na pláň. Ze silnice vede úzká stezka přes
suťový pahorek, vysoký dva metry, na úpatí skály, kde se nachází vchod do impozantní j e s
k y n ě B ý č í s k á l y (Stierfelshöhle). V obdivu zaujmeme stanoviště před kolmou,
zčásti převislou stěnou, která je v celé své výšce protkána velkou, komínovitou vodní
skulinou. Vysoko nad vchodem, uzavřeným dubovými dveřmi, se otevírá tmavý skalní otvor,
to je to velké okno, které s malým oknem, nacházejícím se vlevo pod ním, osvětluje Předsíň
jeskyně Býčí skály. Po pravé straně nás doprovází o čtyři metry níže ležící opuštěné koryto
potoka k dřívějšímu, ale toho času zazděnému vchodu, který leží pod mohutným převisem
stěny. Na druhé straně koryta vede příkrý suťový kužel vzhůru k pochmurnému skalnímu
portálu, kterým se dostaneme do lesa nad Býčí skálou. Otevřenými dveřmi vstupujeme do
první prostory jeskyně Býčí skály, do Předsíně. Síň je dříve zmíněnými skalními okny matně
osvětlena a kouzelný přísvit nechává skvíti se v pestrých barvách pletivem potažené stěny v

-4blízkosti vchodu, zatímco zadní část prostory se ztrácí v ponuré temnotě jako vysoko se
klenoucí strop.
Tu a tam padají ze skály kapky a je to, jako kdyby chtěly vyprávěti
příběhy dávno zmizelých časů, jako kdyby chtěly referovat o divokých kovářských
tovaryších, jejichž oheň planul v Předsíni, a o ranách jejich kladiv, jimiž se rozléhala
obrovská klenba, jako kdyby nám chtěly přinést zprávu o pohřbívání keltského vojevůdce,
jehož kosti zde ležely v nerušeném klidu po dvě tisíciletí, neboť ten spodní vchod, vytvořený
suchým korytem potoka, byl zatarasen mohutnými skalními balvany až na nízký otvor, ale
dnešní vchod byl ve skále prostřílen teprve na počátku devatenáctého století, od kteréžto doby
se také datují veřejné návštěvy jeskyně.

Vykopávky, do nichž se pustil dr. Wankel v roce 1873 v Předsíni, byly
korunovány obzvláštním úspěchem ; neboť mimo četných lidských a zvířecích kostí byly
nalezeny hliněné nádoby, přesleny, ozdoby z bronzu a ze zlata stejně jako nástroje z kamene,
kostí, paroží, bronzu a železa. Tyto nálezy tvoří toho času cennou součást sbírek c.k.
Dvorního muzea ve Vídni.
Z Předsíně, dlouhé 45 metrů a 10 metrů široké nás vede pouze tři metry
vysoká, na plocho překlenutá chodba téměř v témže směru, ze kterého jsme přišli, nazpět, a
dostáváme se, jako kdybychom sestupovali do nějakého sklepa, do prostory o značné výšce,
do Pohanského komína. Půda této prostory stojí v určitých dobách hluboko pod vodou, avšak
tuto tůň lze snadno přejít po lávce zřízené Spolkem německých turistů.
Zde se severojižním směrem mířící chodba ohýbá k východu. Jižním
směrem vede plochá stěna v mírném srázu vzhůru k mnohonásobně rozvětvenému systému
chodeb a trhlin, který ve své celkové délce poprvé prošli v zimě roku 1902 autor a pánové
Otto Olbort, Richard Fuchs a Karl Wilke a dostal pojmenování B r u n i n a j e s k y n ě.
Tato boční jeskyně je přes nízkou chodbu ve spojení se skalním portálem napravo od vchodu
do jeskyně Býčí skály.
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podivných tvarech, upomínajících na zkamenělé vodopády, a zejména ta skalní stěna vedoucí
vzhůru až k Brunině jeskyni je bohatě vyzdobena útvary tohoto druhu, které byly asi dříve
oslnivě bílé, ale v průběhu doby ztratily mnoho ze své čistoty sazemi z pochodní a ohňů.
Chodba dlouhá 34 metry nás zavede odtud do kopulovité prostory 12
metrů výšky a asi 10 metrů šířky, k níž se připojují dvě boční síně, severní a jižní. V těchto
vedlejších prostorách byly nalezeny zbytky bývalých ohnišť stejně jako štípané kosti,
pazourkové nože, třísky a odštěpky spolu s hroty kopí, sekyry zhotovené z rohovce, hroty šípů
ze sobího paroží, odlámaná kostěná šídla stejně jako nástroje z pazourku a z rohoviny jako
pozůstatky diluviálního člověka doby ledové.
Půda hlavní chodby zde leží značně výše než v Pohanském komíně a k
těm oběma bočním síním vedou dosti nakloněné svahy, učiněné schůdnými pomocí schodů.
Bohatě padají kapky ze skály, pleskajíce jednotvárným tónem do louží vody.
Chodba, která vede odtud dále na konec jeskyně je stejně tak jako
prostory, do nichž jsme doposud vstoupili, méně pěkná a přátelská, jako je pochmurná a
velkolepá. Po obou stranách vyrovnané a pískem vysypané cesty leží mohutné skalní balvany,
načernalé skály devonského vápence, tvoří stěny ohlazené vodou a vysoko se klenoucí strop,
zčásti podepřený pilíři a volně stojícími sloupy, jehož profil upomíná na gotické lomené
oblouky. Místy se skála snižuje od stropu klínovitě dolů a rozděluje prostoru na dvě souběžné
poloviny. Ústí komínů a puklin se ukazují vysoko na stěnách jako na stropě, podobny
tmavým stínům, často bezprostředně nad naší hlavou, a černé otvory v bočních stěnách
označují příchod k vedlejším komorám, zářezům a delším bočním chodbám, které na konci
zpravidla přecházejí v komíny, vedoucí nahoru. Z komínů a puklin se nedostává do jeskyně
pouze prosakující voda, nýbrž také množství hmot nánosů, a sice většinou úlomky hornin
pocházející z kulmských vrstev, jurský písek, úlomky pazourku, hroudy rohoviny, prachová
diluviální hlína a hrubší, více písčitá spraš. Mnohé z těchto komínů vykazují značné rozměry
a jsou ve spojení se závrty na povrchu, čímž se najde vysvětlení pro bohaté vsakující se vody.
Potoční valouny, které pokrývají dno hlavní chodby, nepocházejí z komínů, nýbrž jsou zcela
jiného původu, o čemž chceme referovat později. Skalní balvany pokrývající podlahu a
vápencové trosky sem dolů napadaly zčásti ze stropu, zčásti z otevřených komínů.
Ve vzdálenosti sedmdesáti metrů od jižní boční síně odbočuje z hlavní
chodby boční chodba jižním směrem, o celkové délce asi šedesáti metrů. Tato se sestává z
řady zpravidla vysokých komor, přecházejících v mohutné komíny, které jsou spojeny
nízkými místy, schůdnými jen když se plazíme. Konec tvoří trhlinovitá prostora, jejíž šířka
sice obnáší sotva jeden metr, jejíž výška však tohoto času ještě nemohla být zjištěna.
Asi padesát metrů za vchodem k této odbočce se vlevo nachází
prohlubeň naplněná křišťálově čirou vodou. Každý kamínek na dně lze rozeznat a klidnou
vodu, jejíž hloubka obnáší až jeden metr, lze lehce tak dlouho přehlížet, dokud do ní s
hlasitým plesknutím nesestoupíme. Toto přehlédnutí vody nachází vysvětlení ve světlém
zabarvení dna, čímž je znemožněno zrcadlení černých skalních stěn v čirém toku. V oslnivém
lesku magnesiového světla má jiskřící se vodní plocha nezapomenutelný půvab a jako
blýskající se perly padají kapky ze skály, kreslíce do jinak tak klidné plochy půvabné kruhy
vln.
Tato čistá, studená a v každé době pitná voda není v žádném spojení s
nečistou tůní na konci jeskyně Býčí skály, nýbrž nachází své vysvětlení v přítoku pramenitých
a průsakových vod, které se dostávají z četných trhlin, nacházejících se v severní skalní stěně,

-6do prohlubně. Nad těmito trhlinami se nachází na povrchu závrt o obvodu 175 kroků a o
poklesu 10 metrů, takže je vysvětlitelné, že se zde nachází silný přítok vody. Voda,
nahromaděná v této prohlubni se v jeskyni zčásti vypařuje, zčásti se však vsakuje do štěrku a
za silnějšího přítoku se shromažďuje na nízkých místech jeskynního dna, tak vytváří více
méně velké tůně především v Pohanském komíně.
Několik málo kroků nás odtud zavede do dómu, který jako
nejmohutnější prostora jeskyně Býčí skály naplňuje duši diváka údivem a úctou. Ve výšce 20
metrů se klene strop, sestávající se z tmavého vápence, do gotického profilu a uprostřed
ukazuje pochmurný otvor komína, jehož stěny, rozbrázděné vodami, upomínají na ciselované
kamenné desky. Velkolepý a současně hrůzu budící dojem je ještě umocněn pohledem na
Obří komín, jedenáct metrů širokou rozsedlinu obrovské výšky. Půda dómu směrem k tomuto
komínu terasovitě stoupá, a mezi jeho tmavě zbarvenými stěnami vytváří srázný suťový
kužel, který se sestává z trosek horniny, jeskynního jílu a vápencového sintru. Po závratně
příkrých schodech, jejichž vysoké, kluzké stupně jsou do usazeniny vytesány, je možno zde
vystoupit ještě přes třicet metrů vysoko, odkud se komín svisle zdvíhá do neznámých výšin.
Stojíme-li na dně dómu a hledíme do výšiny Obřího komína vzhůru,
kde buď sám průvodce nebo jeden z návštěvníků zapálil magnéziové světlo, poznáme nejlépe
vznešenost a nepopsatelnou divokost této prostory a zapomeneme, ponořeni do pohledu na
mohutnost, na chybění krápníků, jiskřících sintrových pokrývek a jasnou nádheru, které
samotné jsou ve znamenité míře vlastní jiným jeskyním Moravského Švýcarska.
Cesta odtud vede téměř rovně ještě 30 m dále a poté po schodech dolů
ke konci jeskyně, který je vzdálen 350 m od vchodu a tvoří jej asi 0,5 m hluboká voda. Alois
Šenk, knížecí lichtenštejnský hajný v Josefově, projel severovýchodní pokračování této vodní
tůně v létě roku 1889 pomocí voru, a tak objevil 46 m dlouhou, vodou naplněnou chodbu s
četnými komorami, přecházejícími ve vysoké komíny. Na konci této chodby klesají skalní
stěny zcela do vody, čímž je zabráněno dalšímu postupu dopředu.
Vytvořením tohoto sifonu je jeskyně Býčí skála oddělena od
podzemního toku Jedovnického potoka, který přichází z rybníka Olšovec u Jedovnic, na
toku dlouhém
1.600 m pohání několik mlýnů a poté se za nízkého stavu vody vsakuje do drobového štěrku,
avšak za povodně se hučící a hřmící hrne dolů do propastí Hugových jeskyní. Odtud teče
voda potoka velmi nízkým spádem jižním směrem přes vápencovou plošinu Pokojná a
Děravka, v blízkosti konce jeskyně Býčí skály napájí tůň, která se tam nachází a prýští z
hlubin hory teprve po více jak 6.000 m dlouhém toku, přičemž vytéká z nízkého skalního
otvoru 250 kroků pod Býčí skálou. Za mimořádných povodní, kdy masy vody nenajdou dost
prostoru ve svém normálním skalním kanále, vystoupí v něm voda až do jeskyně Býčí skály
ke vchodu a tůní na konci jeskyně a teče suchým potočním korytem před ní ke Křtinskému
potoku. Touto povodní se dostávají do jeskyně Býčí skály drobové valouny z Jedovnického
potoka a na jejím dně tvoří více či méně silnou vrstvu.
Na skalní stěně nad vodní hladinou hlásá tam se nacházející pamětní
tabule návštěvu císaře Františka II. a jeho manželky v roce 1804 a slouží jako důkaz pro
hojnou návštěvu jeskyně od počátku 19.století. Avšak jeskyně je známa již z časů o mnoho
starších a Ferdinand Hertod ji popisuje anno 1669 ve svém Podzemním biči Moravy (TartaroMastix Moraviae), přičemž nezapomněl ani na krápníky Pohanského komína, které tenkrát
ještě vypadaly jako alabastr. Před vchodem stála v oné době větší vodní tůň, o níž Hertod
podává zprávu, že byla schůdná jenom za třeskuté zimy, když mrzlo. Tehdy se muselo od
opuštěného koryta potoka plazit se do jeskyně 20 kroků dlouhou, nízkou chodbou.
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prastará lidská pokolení, která zde bydlela a jejichž dějiny nám odhalily nálezy obsažené v
půdě, opouštíme historicky a turisticky vysoce zajímavé síně a vracíme se nazpět ke vchodu.
Tu a tam obletují naši hlavu světlem se probudivší netopýři a padající kapky připomínají,
podobny chodu nějakých hodin, běh času, míjení tisíciletí, stejně jako ustavičné působení
tvořivých a ničivých sil přírody.
___________________________________
(2.pokračování)
1905

1.července

Vedle pochmurných, prostorných a lehce přístupných síní jeskyně Býčí
skály tvoří B r u n i n u j e s k y n i (obr.1) úzký, mnohonásobně točitý a obtížně přístupný
systém chodeb a trhlin, který se jeví drobounkými krápníky a sintrovými útvary, světlou
barvou stěn, propastmi a vzhůru vedoucími komíny jako nanejvýš svérázná přírodní
pozoruhodnost a jako nějaká znamenitá škola lezení se nabízí zejména pro dobu zimy.
Spojení Pohanského komína se skalním portálem napravo od vchodu do
Býčí skály je známo již dlouhou dobu, ale doposud se v žádném díle nenalezl přesný popis
této spojovací chodby. Také u dr. M a r t i n a K ř í ž e je o ní jenom letmá zmínka a na
plánu sestaveném jmenovaným badatelem je jenom schématicky naznačena.

Když jsem se o Vánocích roku 1901 u příležitosti geologického
průzkumu Josefovského údolí dostal ke vchodu do jeskyně Býčí skály, shledal jsem, že zeď
uzavírající spodní vchod, je zpola zřícená a přelezl jsem přes ni dovnitř do jeskyně. Hlavní
jeskyni jsem tenkrát navštívil jenom zběžně, neboť mně byla známa již z dřívějška, a když
jsem na zpáteční cestě přišel k Pohanskému komínu, vystoupil jsem vzhůru po ploché a
sintrovými vodopády vyzdobené stěně, vedoucí nahoru jižním směrem. K mému překvapení
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síně (B) v jejíž hlinité půdě se nacházela uměle vyhloubená jáma. Četné šlépěje mimoto
dostatečně dokazovaly, že do těchto prostor již vstoupilo mnoho návštěvníků. Z této síně
vede nějaká chodba (C) na povrch a ústí v dolní části svrchu zmiňované skalní brány, tímto
způsobem se vytváří její spojení s Pohanským komínem. Druhá chodba (D) vede ze síně
vlevo od té prvně jmenované přes zřícené skalní balvany pod zaklínovanou kamennou desku,
na které stojí asi ¾ metru vysoký stalagmit, zpočátku stoupaje, potom dolů ke konci,
uzavřenému sutí. Třetí chodba (E) vede napravo od vchodu k síni (B) zakroucená jako
hlemýždí ulita nahoru a ústí asi 7 metrů vysoko nade dnem oné chodby, která vede od
Pohanského komína k síni. Bezprostředně na horním konci ploché stěny jsem našel otvor
nízké boční chodby (F) a dostal jsem se jím ke kolmé, 1 ½ až 2 metry široké šachtě
elipsovitého průřezu. Nezdála se zvlášť hluboká a pokusil jsem se sestoupit dolů. Když se
však obtíže rozmnožily a já jsem viděl, že dno je pokryto spraší a tudy je úplně uzavřeno,
chtěl jsem vyšplhat opět nahoru. Přitom mně ale vypadlo z pásu kladivo, a tak jsem byl
přinucen sestoupit úplně dolů. Dole jsem konstatoval, že kyprá spraš, pokrývající půdu,
nevykazovala ani nejmenší šlépěje a že tuto vcelku 6 metrů hlubokou šachtu přede mnou ještě
nikdo nenavštívil. S velkou námahou a úsilím jsem vystupoval v šachtě opět vzhůru, přičemž
jsem se musel zapříčit v téměř horizontální poloze zády a nohama mezi kolmými, plochými
stěnami. O několik dní později jsem přišel opět, v doprovodu technika O t t o O l b o r t a ,
abychom ještě přesněji prozkoumali Pohanský komín. Tehdy jsme objevili Chodbu skřítků,
která nám otevřela nejzajímavější část Bruniny jeskyně. Mnohé expedice, které jsme v
následující době do těchto prostor podnikali, nám přinesly vždy nové úspěchy, přičemž bylo
také provedeno důlní zaměření prochozených chodeb a také se podařilo několik
fotografických snímků pozoruhodných předmětů. První úplná obchůzka námi vskutku nově
objevených prostor se konala 10.března roku 1902 a byla o tom podána zpráva již v čísle 186
listu „ D e u t s c h e s B l a t t “ ze 16.srpna 1902, kdežto zaměřovací práce byly
dokončeny teprve na Velikonoce roku 1903.

Uvažujeme-li o bludišťovitě rozvětvených chodbách a trhlinách Bruniny jeskyně na plánu,
tak z toho vyplyne nejzřetelněji nutnost, pohlížet na ni nezávisle na jeskyni Býčí skále jako na
nezávislou, a přitom se ukazuje spojení s posledně jmenovanou dutou prostorou více než ve
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skála a za svůj vznik vděčí erozní činnosti předdiluviálního jeskynního potoka, který,
přicházeje z povrchu kulmské náhorní roviny, našel na tomto místě kolmými štěrbinami a
propastmi v hučícím spádu svou cestu k hladině spodní vody ležící o mnoho hlouběji. Jeho
výše se střídala právě tak jako cesta, po níž se voda ubírala, a tímto způsobem vznikal systém
nad sebou ležících horizontálních jeskynních chodeb, jakož i kolmých trhlin a štěrbin a
komínů, rozšířených vymýváním.Zřícením stropu, výplněmi a hmotami nánosů a tvorbou
sintrů dostala jeskyně v průběhu času, poté, co si potok již dávno našel jiné, snad dokonce
vzdálené, koryto, své dnešní vzezření, kdežto jeskyně Býčí skála nám nepředstavuje nic
jiného, než povodňový tok Jedovnického jeskynního potoka. Snad existovala také tato jeskyně
již v době diluviální, přece však leží ještě o několik metrů hlouběji než nejspodnější systém
horizontálních chodeb Bruniny jeskyně a je ji nutno podle toho považovat za mladší útvar.
Tím, co zde bylo sděleno, se také vysvětluje ohromný rozdíl ve velikosti a vzhledu obou
jeskyní, stejně jako v rozdílném bohatství krápníků a sintrových útvarů.
Začátek Bruniny jeskyně tvoří jednak nízká chodba, která odbočuje od skalního portálu,
jednak plochá stěna v Pohanském komínu. Nad touto vede asi 2 metry široký komín, jehož
ústí ve stopě zůstalo prozatím nedosažitelné, vzhůru do neznámé výšky a právem si zaslouží
jméno Pohanský komín v užším smyslu. Od horního okraje ploché stěny je v podstatě snadno
dosažitelný již popsaný starý systém chodeb, stejně jako chodba (F) vedoucí k malé
propasti.Z boční chodby (D) odbočuje k jihu velmi nízká a mnohonásobně zakroucená chodba
(G) a vede téměř rovně ke 3 metry široké, ploché a kolmo vzhůru vedoucí šachtě, která, jak se
později dozvíme, je podivným způsobem ve spojení s ostatními částmi Bruniny jeskyně. Již
dlouho známé prostory této boční jeskyně, o jejíž dřívější prohlídce nám podávají zprávu
nápisy z roku 1804, mají celkovou délku 95 metrů, z čehož 30 metrů připadá na spojení
Pohanského komína se skalním portálem. Menší krápníky jsou zde většinou otlučeny, větší
mají podobně jako sintrové útvary křehké, více tufovité vzezření a světlou prachovou barvu,
avšak přece se sestávají z pevného, jemnozrnného kalcitu.
Ve výšce 6 metrů nad horním koncem ploché stěny a tudíž 20 metrů nade dnem jeskyně
Býčí skály leží mnou o Vánocích roku 1901 objevený vchod ke zbývajícím částem Bruniny
jeskyně. K tomuto se dostaneme po kolmé stěně, ale s dobrými úchyty, exponovaným, ale
nepříliš obtížným lezením. Šroubovitě točitá, 11 metrů dlouhá chodba (Chodba šroubovitá) se
zaklínovanými balvany, v níž je nutno se zapříčit asi ve výši jednoho metru nad zúženým
dnem, vede odtud do malé komůrky, jejíž dno se
sestává z hranatých vápencových trosek. Napravo
nám zeje vstříc z hlubiny černá prostora, v níž se
dolů vhozené kameny kutálejí delší dobu dopředu,
než duníce spadnou do hlavní chodby jeskyně Býčí
skály. Z toho můžeme usuzovat, že chodba,
nacházející se pod námi vede dolů do hlavní
jeskyně. Slanění by bylo na tomto místě potřebné
jen pro velmi nezkušené lezce ; neboť ovšemže
poněkud obtížnější travers kolem skalní hrany
nalevo nám umožní dostat se na bohatě úchyty a
výstupky opatřenou a jen mírně příkrou stěnu, po
které rychle slezeme dolů. Brzy se dostaneme na
dno Chodby skřítků a stojíme v síňovité šířavině,
jejíž rozeklané stěny jsou ozdobeny četnými,
většinou malými nahnědle-žlutými rozkošnými
krápníky. Jako po uměle zbudovaných schodech
sestupujeme po skalních balvanech a skalních
stupních chodbou
Obr.2 : Zaklíněný kámen v Chodbě skřítků
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metrů nad dnem a stěnou rozbrázděnou průsakovou vodou a asi stejně tak jsme vzdáleni od
našeho výchozího bodu. Malé, ale pevné stalagmity zde nabízejí vhodnou příležitost ke
slanění, a obtížný travers nás vede nalevo přes plochou stěnu. Avšak dáváme přednost tomu,
vystoupit zpátky, abychom mohli sledovat Chodbu skřítků také v druhém směru. Brzy jsme se
opět dostali pod náš travers a stoupáme po plochém sintrovém dně příkře vzhůru, nad naší
hlavou je kus skály (obr.2) , zaklíněný mezi kolmými, světle zbarvenými stěnami úzké, ale
vysoké chodby a odvádí naši pozornost od netopýrů, kteří tu a tam visí na stěnách v
dosažitelné blízkosti. Podivný útvar, zbytek nějakého bývalého sintrového stropu, vytváří pro
nás malou překážku v další cestě. Zbaven svého podloží, zůstal viset jako most mezi stěnami,
takže se musíme podplazit pod hebkou klenbou. Chodba nás vede příkře v mírném vinutí ještě
kus vzhůru až k místu, kde přes sebe zaklíněné, zčásti viklavé balvany naznačují výstup k
horní šachtě, vysoké prostoře, připomínající vnitřek nějaké věže, v níž se nacházejí dva
komíny. Ten východní vede vysoko vzhůru k nízké, stoupající chodbě, uzavřené sypkou
spraší, ke Komínu skřítků, před jehož začátkem upoutá naše oko půvabným tvarem a krásnou,
světle žlutou barvou větší krápníkový útvar, stejně tak stalaktit jako stalagmit. Poté, co jsme
se odtud vrátili nazpět na dno horní šachty, podíváme se ještě do mnohonásobně točité erozní
štěrbiny Chodby skřítků, mezi jejímiž hladkými stěnami zčásti posázenými třpytivými
kalcitovými krystaly, zčásti potaženými sintrem, jsme vystupovali vzhůru. Fantastické stíny
se střídají se strašidelnými světlými výběžky skal. Celek se jeví jako uměle vytvořen a
upomíná po více jak jedné stránce na rozpadlé točité schody nějaké zříceniny hradu. Žádná
lidská noha nevstoupila do těchto prostor před námi, a jejich pohádkovost nebyla proto ještě
zcela znesvěcena.Toho času tvoří naše stopy četné skoby, kapky loje, saze svíček a další
značky, ale ještě vždy působí kouzlo těchto tajuplných chodeb na naši mysl, a je nám, jako
kdybychom navštívili duchy hory. Avšak kde, ve kterém sále budeme přijati, a která cesta nás
má nyní vést dále ?

Obr.3 Krápník v Hrobce duchů
Západně vede hladký komín asi čtyři metry vysoko vzhůru a klade nám neobvyklé obtíže ;
neboť nabízí jenom velice málo úchytů a výstupků. Zručnost a síla jsou zde žádoucí ve stejné
míře, avšak lezecká práce následovníků může být velice ulehčena lanem. Vstupujeme do
vysoké, ale úzké chodby, zvané Vysoká chodba. Zřícený balvan zde kdysi zatarasil cestu a
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na její dno. Později jsme některé z volných zaklíněných balvanů odstranili a otevřeli jsme tak
malý otvor, po jehož projití vede chodba dále dolů. Nápadně velcí netopýři, vrápenci,
odvádějí naši pozornost od cesty, a neočekávaně stojíme na okraji nakloněné desky spadající
dolů. Ze stěn se odlupuje drobivá hornina a rachotivě padá dolů do hluboké propasti. Poděšeni
couváme nazpět - zajisté by se nám dostalo nevlídného pozdravu ! Naše svíčky svítí dolů do
pochmurného jícnu, avšak, aniž bychom mysleli na návrat, konáme přípravy k sestupu. Z
nedostatku slaňovacího bloku je do skály zaražena horolezecká skoba. Hlasitě se rozléhají
rány kladivem ve Vysoké chodbě a v propasti, která zeje u našich nohou. Opásáváme lano
doprostřed délky kolem skoby, uchopíme je oběma rukama a opatrně sestupujeme po
nakloněné desce, jejíž spodní okraj končí nad kolmým srázem, dolů. Otvor nějaké chodby
vlevo nás zve k odpočinku, o to více, že lano je již u konce ; avšak abychom se na to místečko
dostali, musíme nejdříve kolem vyčnívající skalní hrany. Sledujeme zde odbočující chodbu a
ihned se dostáváme do nízké komory, bohatě vyzdobené sněhobílými krápníky, která sama
nemá dno a štěrbinou je ve spojení s prostorou nacházející se pod ní. Opatrně, abychom se
nezřítili do neznámé hloubky, se vracíme nazpět, taháme na jednom konci lana, tak, aby se
druhý konec vymrštil kolem skoby, potom jej opásáváme kolem malého stalagmitu, jehož
pevnost jsme předtím přesně vyzkoušeli, a šplháme do hlubiny. V polovině výšky nade dnem
vidíme na protilehlé stěně větší krápníkový útvar nanejvýš přitažlivého tvaru. Oslnivě bílý
stalaktit, podobný zácloně, sestupuje na metr délky z převislé stěny a nějaký asi půl metru
vysoký masivní stalagmit mu spěje naproti (obr. 3) a vysílá dolů po stěně dlouhé, protažené, v
různých barvách se skvějící sintrové pokrývky. Za tímto dvojitým útvarem se otevírá krátká
boční chodba a obsahuje podivné bílé útvary, připomínající sloní hlavy, z křídové, krápníkové
hmoty, potažené nickamínkem. Již v matné záři svíček se ukazuje tato část Rokle duchů, jak
se tato propast jmenuje, ve vysoké míře půvabnou, v oslnivém světle hořícího magnesiového
drátu je to okouzlujícně krásné a běloba krápníků tak čistá a zářící, že bychom se domnívali,
že je to nemožné v blízkosti pochmurné jeskyně Býčí skály, kdybychom o jejím sousedství
nevěděli. To je tudíž to místo, na kterém nás přijali duchové, je současně krásné a děsné, a
kapky padající dolů upomínají na tep hory, na vnitřní život přírody, považované za mrtvou.
Naše lano vystačí až na dno úzké trhliny, která leží již o 17 metrů
hlouběji než horní okraj Nakloněné desky. Na jedné straně je trhlina ohraničena 10 metrů
hlubokou,
3 metry širokou, kolmou spodní šachtou, v jejímž středu spojuje obě boční stěny skalní závora
ve tvaru mostu, a tak rozděluje šachtu na dvě poloviny, jednu bližší a jednu vzdálenější. Na
druhé straně vede trhlina do vysoké a pochmurné Síně trosek. Jak již název říká, je její dno
pokryto balvany, které se sem zřítily. Na konci vybíhá do krátké, sestupné chodby, která je
uzavřena vápencovými troskami. Vysoký strop, klenutý do gotického lomeného oblouku, se
zvedá až do výše 10 metrů nade dnem. Na jižní boční stěně je spojení s dříve zmíněnou
Sněžnou komorou skrze trhlinu s hladkými stěnami bez úchytů. Podle toho je Síň trosek onou
prostorou, do níž jsme svítili při návštěvě komory, a do níž by nás přivedlo případné zřícení.
Asi by to nebyl příjemný pocit, býti zachycen ostrohrannými balvany.
Na severním konci Síně trosek, bezprostředně u vyústění úzké pukliny
do ní, se mezi velkými balvany otevírá trhlina vedoucí směrem dolů. Kameny shozené dolů
padají na sypkou spraš a olovnice udává hloubku 8,5 metrů. Opásáváme lano kolem pevného
balvanu a pokoušíme se o sestup. Poněvadž se pohybujeme mezi zaklíněnými skalními
troskami už tak dlouho, jde to lehce, a téměř bychom mohli lano postrádat, ale o něco
hlouběji, kde hladké skalní stěny už nenabízejí žádný opěrný bod, musí ruce udržet celou
váhu těla. Avšak dno trhliny tvoří měkký materiál a skok na kyprou, písčitou hmotu uleví
našim pažím. Přes násyp spraše sestupujeme ještě o dva metry hlouběji dolů a úzkým otvorem
vstupujeme do nízké prostory o vysoce svérázné kráse, která má název Krápníkový sklípek
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se zvedá plochý, ale pěkně klenutý strop. Napravo vytváří spraš dna metr vysoký pahorek
posázený půvabnými krápníkovými sloupky a ze stropu visí roztomile dolů malé stalaktity. Z
Krápníkového sklípku vede vysoká, poněkud točitá chodba, Sprašová chodba, k malé
propástce, zatarasené kamennými troskami. Ve volné hromadě spraše dna vymyly průsakové
vody spadající sem z komínů studánky až do půlmetrové hloubky a jejich stěny potáhly
vápencovým sintrem. Ačkoliv tyto studánky neobsahují po většinu roku žádnou vodu, jsou
přece jen výmluvnými svědky pro to, že spraš, pokrývající dno, sem nebyla splavena vodami
z komínů a z trhlin, nýbrž že tato vyvolala v již usazeném materiálu opačné působení.
Nedaleko za tímto místem se chodba snižuje a v silném zákrutu vede ke skupině vysokých
puklin a komínů. Skrovné krápníky zdobí stěny a oslnivě bílé se zvedají z načernalého
vápence. Odtud vede chodba příkrým spádem k zabahněnému konci, a lze zde rozeznat, že
občas tekla malá voda přes spraš ku konci a tam se vsakovala. Podle toho musí mít jeskyně
zde pokračování, avšak je nejisté, jestli není zcela vyplněno nánosovými hmotami a jestli
bude možné tyto prostory otevřít. Chodba spadá nápadným způsobem k jihu a nabírá směr ke
K o s t e l í k u , o jehož pozoruhodnostech pohovoříme později. Svrchu zmíněné pukliny a
komíny vedou vzhůru do neznámých prostor. V mnoha z těchto bývalých propadání jsme
šplhali vysoko vzhůru, aniž by se nám podařilo dosáhnout jejich konce nebo se dostat ke
vchodu do nějaké chodby nebo štoly. Jednou jsem viděl ještě asi dva metry nade mnou
pochmurný otvor nějaké prostorné stoupající chodby, ale bylo pro mě nemožné vzpírat se
vzhůru mezi hladkými stěnami bez úchytů. Vise pouze za ruce na úzkých lištách musel jsem
se komíhat okolo vyčnívající hrany skály, abych se dostal do bočního komína, který mně
nabízel lehčí možnost sestupu než ten, který jsem použil k výstupu. Prozatím prozkoumal
technik Olbort při překonávání četných obtíží nějaký jiný komín až nahoru do výše. Bez
technických pomůcek bylo snad nemožné zde něčeho dosáhnout a vystoupit nahoru k chodbě,
již mnou objevené, jejíž ústí leží 11 metrů vysoko nade dnem Sprašové chodby. Je velice
pravděpodobné, že trhliny, o nichž je řeč, jsou ve spojení s jižním pokračováním Síně trosek,
uzavřeným balvanem a kamennými troskami.

Obr.4 Krápníkový sklípek
Na zpáteční cestě z těchto prostor plných tajemného půvabu procházíme opět útulným
Krápníkovým sklípkem a pomocí lana vystupujeme sprašovou puklinou vzhůru k Síni trosek.
Procházíme úzkou trhlinou, která nás dovede k pokračování Rokle duchů dolů ke spodní
šachtě. Je zde zaražena horolezecká skoba, neboť zde, jakož i nad nakloněnou deskou, chybí
slaňovací blok. Hrozné místo duní těžkými údery kladiva a od vlhkých stěn to tlumeně a
rachotivě zní nazpět. Avšak brzy je boj kamene a železa ukončen ; jakoby srostla se skálou v
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umožňuje jeho koncům, aby visely dolů na dno šachty. S touto pomocí to jde po hladkých
stěnách rychle dolů a stojíme na pevném dně o 27 metrů hlouběji než je konec Vysoké
chodby. Zde se současně nacházíme na konci nově objevené části Bruniny jeskyně, která ve
své celkové délce 212 metrů převyšuje starý systém chodeb o více jak dvojnásobek. K
jihovýchodu vede dolů krátká chodba a je uzavřena vápencovým sintrem. Tento uzávěr má
ale velmi malou mocnost a za ním leží malá komora, vyzdobená nádherným sintrovým
útvarem, která stoupá vzhůru ke dnu sprašové pukliny. Odstraněním této uzavírající sintrové
hmoty by se ovšem mohla vytvořit rovná cesta ze spodní šachty ke Sprašové chodbě, ale pro
pohodlné turisty by se tím nic nezískalo, neboť cesta z jeskyně Býčí skály až k šachtě je již
velmi obtížná a pro obtloustlé osoby neschůdná. Proto se nemusíme obávat, že se to někdy
stane ; neboť co do pozoruhodností nabízí Brunina jeskyně pro laika a všedního turistu příliš
málo, než aby se mohlo požadovat vysoké vstupné, naproti tomu horolezec se těší na obtížné
a i když skromnou nádherou krápníky vyzdobené prostory a pochmurné trhliny a síně. Ze dna
spodní šachty stoupáme čtyři metry vzhůru a dostáváme se tak k úzké a nízké, točité chodbě
G, přes kterou musíme plazíce se projít. Poté to jde rychle přes skály a spraš přes chodby a
síně starého systému chodeb nazpět k našemu skladu u výchozí stanice, kde občerstvujeme
žádostivý žaludek jídlem a pitím a v rozhovoru necháváme defilovat před naším duševním
okem viděné a zažité v zářivých barvách a téměř ještě pěkněji než ve skutečnosti.
Tak samozřejmé, jak je to, že každou jeskyni, která nevykazuje ani šlépěje, ani kapky ze
svíček a podobná znamení, je možno označit jako nově objevenou, i když měli jiní o její
existenci nějaké tušení a znali vchod, právě tak podivně se musí dotknout to, když někdo
označí nějakou jeskyni , která má bohaté množství poznávacích znamení již dříve vykonaných
pochůzek, jako jím nově objevenou. Myslelo by se, že je to nemožné, a přece jsem našel v
čísle 6 časopisu N a t u r f r e u n d (Orgán turistického spolku Die Naturfreunde - Přátelé
přírody) z 15.června 1904 článek, v němž J o s e f K a l a b u s , předseda brněnské sekce,
mluví o objevu jeskyně, nezmiňované v dosavadních popisech moravského jeskynního území.
Z tam sděleného vyplývá, že by se mohlo jednat pouze o Bruninu jeskyni, a že první
pochůzku po starém systému chodeb vykonal autor uvedeného článku v prvních týdnech roku
1904, ale první pochůzku Bruninou jeskyní za vedení pánů Garona a Schwarze z Vídně
teprve 23.dubna téhož roku. Ale poněvadž naše první pochůzka Bruniny jeskyně a tím její
skutečné objevení se stala již v březnu roku 1902, přišel Josef Kalabus se svými druhy o plné
dva roky později. Nelze se divit, že nečetl zprávu v Deutsches Blatt, ale je o to podivnější, že
nehledě na četné zasekávače hřebíků, šlépěje ve spraši, začouzená místa na stěnách, kapky ze
svíček, cáry papíru a horolezecké skoby, které v jeskyni určitě uviděl, mluví o novém objevu.
Mimoto je nutno poznamenat, že mu unikl Krápníkový sklípek a Sprašová chodba o
celkové horizontální délce 67 metrů, stejně jako
10 ½ metru hluboká sprašová trhlina. Stejně tak málo zpráv podává o Síni trosek a Sněžné
komoře. Čísla uváděná Josefem Kalabusem nejsou výsledkem pečlivého měření, nýbrž jsou
jen povrchně odhadnutá, přičemž se však dopustil velké chyby, a sice chyby, kterou je možno
považovat při odhadu výšek v jeskyních za téměř normální. Totiž laik považuje každou výšku
nebo hloubku v jeskyni za dvakrát tak velikou, než je ve skutečnosti. Tak na příklad vede
Chodba skřítků s Komínem skřítků vzhůru jenom do výše 43 metrů, zatímco výška otvoru
zataraseného pískem nad počátkem chodby vedoucí vzhůru je uváděna 90 metrů. Také
hloubka Rokle duchů obnáší 30 metrů, od horního okraje nakloněné desky až k nejhlubšímu
bodu spodní šachty dokonce jenom 27 metrů. Josef Kalabus ale píše o 40 metrů hlubokém
komíně s krásnými krápníkovými útvary. Přitom je odhadována výška spodní šachty na 20
metrů ; neboť svíčka se patrně nacházela na dně úzké pukliny, těsně na okraji šachty. Tato
výška byla oceněna jako dvakrát tak vysoká, neboť obnáší jenom 9,5 metru. Těch ostatních 20
metrů je přibližně správně ; neboť při určování výšky Vysoké chodby až dolů na dno Síně
trosek mohlo být lehce použito jako měřítka dolů visícího lana. Právě tak je údajně asi 15
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hlubokou pouze šest metrů. Délka horizontálních chodeb se v jeskyni zřídka nadhodnotí, a
tudíž je také vzdálenost vchodu u skalního portálu až k Pohanskému komínu přibližně správně
uvedena jako 30 metrů.
Ostatně sdělením v časopise Naturfreund nenabudeme lehce ponětí o Brunině jeskyni a o
její velkoleposti, také musí být podivné, že se Josef Kalabus viděl zklamán ve svých
očekáváních a nalezl jenom ideální zimní lezeckou školu. V takovém příliš těžce přístupném
skalním bludišti nelze právem tušit ani zvláštní nálezy, ani v tak malé jeskyni, ležící blízko
povrchu, obzvláště mnohé a velké krápníkové útvary, a kdo na to nedbá, nemůže být
skutečností také zklamán. My jsme nic zvláštního neočekávali a hnáni objevitelským
zápalem, jsme Bruninu jeskyni objevili, prozkoumali a zaměřili a naše námaha byla bohatě
odměněna. Viděli jsme líbezné, krásné a půvabné krápníky, zčásti také nápadné, nás
překvapující velikosti, nalezli jsme zvláštní útvary z kamene a ze sintru, a vedle hrozné
divokosti pohádkovou nádheru ; energické skalní lezení se střídalo s veselým slaňováním přes
vysoké závaly, světlo magnézia proměňovalo hrozivou noc hory v zářivý jas, nechávalo
zaskvít se zasintrovaným stěnám v jemných barvách a markantně vystoupit fantastickým
tvarům krápníků, lámalo se tisícinásobně ve vodních kapkách a nechávalo jiskřit krystaly
kalcitu jako brilianty. Mnohonásobně točitá Chodba skřítků, propasťovitě hluboká Rokle
duchů se Síní trosek a se Sprašovou chodbou vytvářejí přírodní pozoruhodnost tak zvláštního
rázu, že se nikdy neztratí z paměti návštěvníka. Obtížné a přece současně nádherné lezení
zchlazuje ducha a stále jej nanovo podněcuje, takže nebudeme unaveni z prohlížení a z
obdivování.
Vedle lezce, který hledá pole pro sportovní činnost, a přítele hor,
milujícího přírodu, nalezne vážný badatel v prostorách Bruniny jeskyně mnoho zajímavého, a
mnoho principiálních otázek zde může býti vyřešeno nezpochybnitelným způsobem. V první
řadě zde má význam nános, který se sestává téměř jedině z vápencových trosek a z písčité
spraše. Prvně jmenovaný materiál pochází přirozeně ze stropu a ze skalních stěn a je v každé
starší jeskyni, kterou již delší dobu neprotékají dravé vody, a také v sobě nemá nic obzvláště
nápadného. Naproti tomu spraš se ukazuje jako převážně jiného původu. Je všude, kde nebyla
příliš četnými návštěvami pošlapána, tak kypře nasypaná, že se jí musíme brodit jako v
hlubokém sněhu vysloveně zabořeni až po kotníky, a jenom na vlhkých místech je poněkud
kompaktnější. Pod ústími komínů je obyčejně kuželovitě nahromaděna, v horizontálních
chodbách tvoří nápadným způsobem jí vytvořené dno sedlo, a jenom tam, kde přes ni v
jistých dobách teče voda, jako v Krápníkovém sklípku a na konci Sprašové chodby, vytváří
rovnou plochu. Vody, které padají z komínů dolů, vymývají v sypké hmotě studňovité
prohlubně a usazují svůj obsah vápence na jejích okrajích, a tudíž nevykazují násypnou, nýbrž
erodující činnost. Z tohoto důvodu nemohla být přinesena spraš, jejíž materiál nepochází z
devonského vápence, nýbrž převážně ze syenitu, do jeskyně vodou, nýbrž jedině v jemně
rozděleném stavu prouděním vzduchu. Toto bylo ale možné pouze během stepního období
diluvia, z kteréžto doby také pocházejí velká ložiska spraše a hlíny jižní Moravy a Dolních
Rakous. V ostatních, snázeji přístupných jeskyních, se v těchto nánosech nacházejí kosti
jeskynního medvěda a jeho současníků, ale spraš Bruniny jeskyně je prosta vrostlin tohoto
druhu. Za to se zde ale výjimečně zachovala ve své původnosti, poněvadž jeskyně nebyla od
diluvia až po den objevu navštěvována ani lidmi,ani většími zvířaty, ani nebyla protékána
vodami, a proto zde nikde nemůžeme nahlédnout do vzniku podzemních ložisek spraše lépe
než zde. Tak zvaný jeskynní jíl není zpravidla nic jiného, než nenaplavená spraš, a liší se svou
stejnoměrnou jemností a chyběním valounů, částeček dřeva a jiných věcí, splavených sem
dovnitř z povrchu, podstatně od bahna, písku a štěrku, které ukládají jeskynní potoky.
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zdvihají ideální poklady hor, které nikdy nekončí a stále se obnovují a opět jako Andvariho
prsten dávají svému majiteli vždy nové bohatství ! Kéž by nikdo s násilnickým sklonem
nezničil nádheru síní a neokradl stěny o jejich krápníkovou výzdobu ; neboť co člověk v
jediném okamžiku zničí, to potřebovalo ke svému vzniku často tisíciletí. Kdo má radost ze
smělé odvahy, z vážné hry sil a z podivných útvarů, které vznikaly ve věčné noci, ten bude
sklízet bohatou odměnu za svou námahu a na tuto cestu do jeskyně často a rád vzpomínat. Ale
kdo se úzkostlivě vyhýbá tomu, co je namáhavé a obtížné a nemá porozumění pro kouzlo
nitra hor, ten ať se nepřibližuje.
__________________________________

(3.pokračování)
1905

5. prosince

Tam, kde ze silnice Josefovským údolím odbočuje pěšina k jeskyni
Býčí skále, vede napravo vzhůru cestička stoupající po severním úbočí údolí ke Kostelíku,
skalní síni matně osvětlované denním světlem, z niž vedou ven tři otvory. Vysoké klenutí
stropu, rozeklané, fantasticky tvarované pilíře a skalní výběžky propůjčují této přírodní
památce hojnost divokého romantického půvabu. Vysoko ve stropu vidíme pochmurné otvory
komínů, do kterých lze zčásti sestoupit shora a z bledých stěn zejí pochmurné otvory k
bočním komorám a ke krátkým bočním chodbám. Hornina potažená pletivem se sestává z
nerozvrstveného devonského vápence a zčásti vykazuje sklon ke kvádrovitému odlučování,
čímž upomíná celek na nějakou uměleckou stavbu z rukou kyklopů. Po pravdě je tento
přírodní útvar jeskynní ruinou, která leží toho času 24 metry nad údolním dnem a tudíž není
již delší dobu protékána vodou.Tato ale před pradávnými časy dutou prostorou protékala,
dokud leželo koryto potoka ještě o mnoho výše než dnes.
Několik kroků za Kostelíkem se nachází tenký deskový vápencový
materiál a na zvětralých plochách zřetelně rozeznáme kresby podobné ledovým květům,
vyvolané zbytky korálů středního devonu (Calamopora gracilis), které v důsledku větší
tvrdosti lépe odolávají zvětrávání, nežli je obklopující hmota vápence. Tyto tenké deskové
vápence tvoří podloží pro mohutné skály, z nichž se sestává Kostelík a ostatní nápadné zjevy
skupiny Býčí skály.
Na zpáteční cestě odtud jdeme po odbočce napravo, která nás vede
kolem skalního portálu u Bruniny jeskyně vzhůru lesem na okraj kolmé, vysoké skály. V
hrůze padne náš pohled dolů do příšerné hlubiny až opojený radostí dosáhne bujných lučin
spanilého údolí probublávaného potokem. Z temného lesa příkrých svahů ční vzhůru bledé
skalní tvary v příkrém protikladu k přátelským dvorcům v údolí. Naproti pile, označující úpatí
vysokého horského hřebene, stojí skála, v jejímž nitru se nachází známá E v i n a j e s k y n
ě , a její velké oválné okno leží naproti nám. Jmenovaným příkře spadajícím hřebenem,
nejsevernějším výběžkem
510 metrů vysokého kopce Jelenec je našim pohledům odňata Švýcárna a stará vysoká pec,
jinak by nám ležela u nohou celá nádhera Josefovského údolí. Dnes je v údolí naplněném
kdysi čilým průmyslem ticho a klidno. Doba jeho rozkvětu přešla a jenom mohutné zbytky
zřícenin upomínají na bývalé dobývání železa.
Bezprostředně na úpatí hory, z jejíž skalní koruny se rozhlížíme,
vystupuje ze skály Jedovnický potok a spojuje se s Křtinským potokem. Avšak také tento již
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skalami a stinným křovím. Křišťálově čiré vlny vytékají z četných malých trhlin a podle
všeho vystupují zespodu z duté prostory naplněné vodou vzhůru. 80 kroků nad tímto
výtokem odvede naši pozornost od krás krajiny Otevřená skála. Jako do skalního hrobu
sestupujeme dolů mezi kolmými skalními stěnami, pokrytými mechem, k podzemnímu
potoku, který zde na vteřiny pozdraví denní světlo. Při záplavách vystupuje voda otvorem ze
skály, zaplavujíc silnici, aby se poté spojila s bahnitými vlnami, které šumí údolím v
periodickém řečišti.
Spojené jeskynní potoky posílí 160 kroků nad pilou výtok
olomučanských vod. Tento vytéká v podobě dvou pramenů stále čerstvý, lahodně chutnající a
v bohatém množství z hory, poté, co se posbíral ve skalním masivu D ě r a v k a u
Olomučan v podzemí ze vsakujících se vod, a sice tak, že v údolí odbočujícím z Josefova k
severu, vedoucím do důlního dvora [v originále německy : Steigerhof], za normálních časů
neteče ani kapka vody a je tam pouze periodické koryto.
Naproti tomuto výtoku se zvedá v jižním svahu kopce mohutný skalní
masiv, který v sobě ukrývá malé, ale krásné jeskynní bludiště, již jmenovanou E v i n
u
j e s k y n i . Stezka, která tam od Švýcárny vede podél svahu stinným lesem, končí
bezprostředně před skalní branou. Vstoupíme jí do jistého druhu tunelu, který je 23 metry
dlouhý, 3 metry vysoký a stejně tak široký, a má dvě okna. Napravo od západního vchodu
vede štola k vlastní Evině jeskyni, po několika schodech se dostáváme nejdříve do 10 metrů
dlouhé, 10 metrů široké a 6 metrů vysoké síně, jejíž strop přechází v kolmé komíny. Nános se
zde sestává z vápencových valounů, písku a jílu, a mohl by zčásti pocházet z komínů. Je
překryt až do 4 milimetrů silným sintrovým příkrovem, který se usazoval z vápenatých
vsakových vod, přicházejících sem dolů z komínů. 16 metrů dlouhá spojovací chodba nás
vede od dříve zmíněných schodů kolem tří otvorů vedoucích k tunelu do nádherné skalní
prostory osvětlené denním světlem, která se otevírá vysokým gotickým portálem (velkým
oválným oknem) směrem do údolí. Krychlový lom vápence, znázorňující vrstvení, velice budí
dojem pravidelného stavebního kamene a přidušené denní světlo, odražené od šedobílých skal
přináší do této , vnitřku nějakého kostela se podobající síně, slavnostní náladu. Zeleň lesa a
světlé sluneční světlo působí o to živěji v protikladu k vážným kamenným stěnám s jejich
podivnými tvary a stíny. Barevné pletivo a zelené mechy oživují rovnoměrně zabarvenou
skálu,a příjemný chládek nás osvěží, i když venku panuje tíživé dusno. V této prostoře je
nános z větší části odstraněn, skalnaté dno leží obnaženo na povrch, avšak na stěnách najdeme
zbytky bývalých sintrových příkrovů, v nichž jsou zatmeleny malé vápencové valouny a
kousky uhlí, není tedy pochyb, že také tato část jeskyně byla kdysi vyplněna potočními
valouny. Spád tohoto nánosu směřoval od konce chodby směrem k portálu a byl dosti značný,
přičemž na 39 metrů délky obnášel 6 metrů. Materiál pocházel, podobně jako v dříve zmíněné
síni, zčásti z komínu, nacházejícího se na konci prostory, jímž můžeme vystoupit do ještě
vyššího patra. Zde nahoře najdeme tentýž nánosový materiál a musíme z toho usoudit, že před
mnoha tisíci léty leželo dno údolí značně výše a potok protékal touto jeskyní ; neboť je
vyloučeno, aby vsakové vody přicházející sem dolů z komína mohly s sebou přinést trosky
vápence ve tvaru valounů. Nános, sestávající se ze zeminy, vápencových třísek, jílu a plísně
by mohl zajisté pocházet ze zalesněného povrchu kopce a být naplaven do jeskyně
komínovými vodami. Takový se ale v naší jeskyni nenachází, a z toho vyplývá, jak
neopodstatněný je výklad vytvořený mnohými badateli, že vymývání dutých prostor a
usazování sedimentů je především práce vod padajících dolů z povrchu komíny a trhlinami, a
že Křtinský potok jeskyní nikdy neprotékal. Naproti tomu budiž konstatováno, že údolí
nebyla v dřívějších dobách hlubší, nýbrž mělčí, a že jejich eroze nastala teprve v dobách
diluvia a aluvia. Nejvyšší prostora Eviny jeskyně leží toho času ve 326 metrech, tunel v 307
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nejnižší o 19, řečiště potoka o 29 metrů. Evina jeskyně je známa již od nepaměti a je také
často navštěvována. Na začátku devatenáctého století zde bydlel poustevník jménem
Joachim, v chatě primitivně zbudované ze dřeva a proutí, čímž se také vysvětluje název
Jáchymka.
V jižní stěně hory východně od Eviny jeskyně se nachází ještě několik
dalších, většinou málo rozlehlých jeskyní, zčásti ve značné výšce nad údolím. Jedna z nich
leží naproti výtoku Jedovnického potoka 83 metry nad údolním dnem v jedné bělavé skalní
skupině. Je v celku 16 metrů dlouhá a vyplněná vápencovými valouny. Ve vzdálenosti 250
kroků od ní se nachází druhá, 9 metrů dlouhá jeskyně s 6 metrů širokým a 2 ½ metru
vysokým vchodem.
Nános se také zde sestává z vápencových valounů, ačkoliv se tato dutina nachází již 114
metrů nad údolním dnem. Ve vzdálenosti pouhých 20 kroků vedou dva vchody značných
rozměrů oddělené skalním pilířem do 11 metrů dlouhé jeskyně.
Nakonec budiž zmíněna ještě 15 metrů dlouhá jeskyně v olomučanském
údolí, kterou její majitel využívá jako pivní sklep. Končí stoupající štěrbinou vyplněnou
pískem.
Z Josefova vede vozová cesta východním směrem do proslulého
poutního místa Křtin. Otevřená skála je posledním nápadným jeskynním útvarem, pak tyto
ustupují, jako kdyby chtěly jako potok, uniknout oku. Vysoké vápencové skály přečnívají tu a
tam zalesněné stráně a vážně hledí do tichého, osamělého údolí, které není oživováno žádným
bubláním potoka, žádným šploucháním vývěru. Jen zelenající se louky, temný les a ztuhlá
skála se spojují do stále se střídajících obrazů, i když také mnohé po cestě se jeví jenom jako
opakování viděného. Skalní portál s latinským nápisem napravo od silnice je prvním
pozdravem, kterého se nám z podzemního světa po jednohodinovém putování dostává, a brzy
jsme dosáhli Křtinského údolí s jeho nanejvýš zajímavými jeskyněmi a slujemi.
_________________________________
Pokračování práce Ing Hermanna Bocka najdete v příští ročence Edice SE – 3.

Ing Hermann Bock v době jeho práce v jižní části Mor.
krasu.
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Josef Pokorný :

Povídání o tom, jak vzniklo „Druhé propadání“ Hostěnického
potoka.
Tento článek navazuje na práci L. Slezáka v Ročence č. 3 Edice SE – 3 – 2011, Tématický okruh 2., nazvanou „Chodba Hadice, jeden z klíčů geneze Ochozské jeskyně“ včetně příloh, kde se zabývá především Křížovým popisem povodní (a uvádí zde jisté souvislosti) a na práci J. Pokorného v téže ročence v Tématickém okruhu 5., nazvané „Martin
Kříž na prahu smrti“ kde je objasněna událost, ke které došlo při Křížově průzkumu
jeskyně v Gavani ( Dnes Vilémovo údolíčko – Říčánkova skála).
Hydrografickou situací jižní části Moravského krasu se ve svých odborných pracech zabývá „guru“ naší skupiny SE – 3, Ladislav Slezák nejen v naší edici ale i ve svých, jinde publikovaných článcích téměř permanentně.
Odborníci jako je Mgr Ladislav Slezák, Mgr Petr Kos či pan profesor RNDr Rudolf Musil,
DrSc a celá řada dalších odborníků se snaží v průběhu poslední doby zkoumat krajinu tak, aby
zjistili, jak se postupně krajina tvořila, vyvíjela a formovala v průběhu věků.
Ale k jisté změně v hydrografii Hostěnického potoka došlo relativně nedávno, před 134mi
léty. Co je to 134 let proti věkům geologického „života“ naší rodné planety Země. Copak se
to stalo před 134 léty ? (2013 – 134 = 1879).
Před časem se mi podařilo získat, díky vstřícnosti hostěnického kronikáře, pana Václava
Dostála, záznam z obecní kroniky Hostěnic, zápis o průtrži mračen dne 1. června r. 1879.
Jeho faksimile najdete níže. Ale, abyste se nemuseli trápit čtením rukopisného záznamu, budu
jej reprodukovat hned zde. Jeho autorem je s největší pravděpodobností tehdejší hostěnický
učitel František Kruták. Zápis zní :

Úroda polní utrpěla velmi neustálými lijavci květnovými. Strašný lijavec takový strhl se také dne 1. června 1879. Hned z rána řečeného dne ukazovaly se
na obloze známky nepříznivého počasí. Odpoledne pak, asi k páté hodině
strhla se strašná bouře.
Hrom rachotil, blesky se křižovaly, a déšť se jenjen lil z oblaků. Vše připravovalo se jako ku pravé potopě světa. Cesty, pole, louky v nížině se nalézající
stály hluboko pod vodou a podobaly se pravému moři. Vody ustavičně přibývalo, tak že se i do některých příbytků hrnula a obyvatelé byli tudíž nuceni utéci
se do příbytků jiných.
Hrozná bouře tato zuřila přes tři hodiny, načež utichla a voda plným proudem valila se nížinou kolem vesnice k vápenicím, kdež 8 – 10 m vysoko stála,
nemohouc pro vysoké břehy a skály dále téci.
Na místě tomto nachází se podzemní otvor (propadání) – Gavaňa zvaný, vytvořen potokem hostěnickým, kterým voda každého času do země vsáká a prošedše asi ½ hodiny pod zemí, v jeskyni Ochozské se ztrácí.
Tímto tedy otvorem, a ještě jiným, o mnoho větším, kterýž si voda sama
toho dne vyhlodala, odtékala nahromaděná voda pod zemí do jeskyně
Ochozské. Lidé, jichž pole zvlášť v nížině leží, mohou se letos špatné úrody
nadíti.
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-5Tolik záznam učitele Krutáka v hostěnické obecní kronice z oné doby. Co nám ten zápis
říká ? Že v onoho kritického dne zaplavila voda nivu na konci údolí až do výše 8 – 10 m.
Deset metrů vodního sloupce už dává přetlak jedné atmosféry, tj. každý čtvereční centimetr
dna údolí byl zatížen vahou 1 kg vody. Na čtvereční metr ( 100 x 100 = 10 000 cm2) tlačila
voda vahou 10 ti tun ! Za těchto okolností není divu, že se otevřela ve dně Vilémova údolíčka
patrně nějaká stará, věky ucpaná, dávná vodosvodná cesta, kterou se přebytečná voda vydala
do podzemí. Nejspíš to byla ta, kterou otevřel otec a synové Ryšánkovi.
O tom, že tam nějaká cesta do podzemí byla a že ji Martin Kříž v září roku 1864 zkoumal,
o tom nás informuje M. Kříž v několika svých dílech.
Za výše uvedeným zápisem se v obecní kronice hostěnické nachází ještě jeden zápis, mající k povodni jistý vztah. Ten zápis kronikáře zní :

Dne 11. června 1979 daroval p. Dr Martin Kříž, notář ve Ždánicích, spisek ním sepsaný „O některých jeskyních na Moravě a jich
podzemních vodách“, navštíviv toho dne i se svou rodinou podzemní
otvory u vápených lomů hostěnických.
Ze zápisu vyplývá, že deset dnů po oné povodni navštívil Hostěnice krasový badatel Martin Kříž aby si prohlédl důsledky oné povodně na nivu na severním konci Hostěnic. O povodni se patrně dověděl z novin. Zjistil jsem, že zpráva o povodni v Hostěnicích vyšla v některém
z následujících dnů po popisované bouři v deníku „Moravská Orlice“. Bohužel, ročník 1879
tohoto listu v depozitáři Moravské zemské knihovny chybí a zprávu, která by snad přinesla
více podrobností o oné události jsem nenašel.
Zkusme tedy zjistit, zda se Martin Kříž, který tehdy Hostěnice navštívil, v některé ze svých
prací o návštěvě v Hostěnicích po oné povodni nezmiňuje.
Informace o oné povodni najdeme ve dvou místech v knize nazvané „Jeskyně Moravského krasu“ skupení druhé a třetí autorů M. Kříže a Fl. Koudelky z r. 1902.
Nejprve najdeme zmínku o povodni v kapitole 24., která je v podstatě popisem krajiny kolem Hostěnic v části knihy, kterou autoři nazvali „Část polohopisná“ a to na stránkách 120
až 122, posléze v „Části odborné“ v kapitole 30 „O podzemních vodách“ v části c.) Vody
hostěnické na stranách 146 až 148.
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Tolik na vysvětlenou k popisu v „části polohopisné“, na str. 120 – 122 Křížovy a Koudelkovy knihy „Jeskyně Moravského krasu z r. 1902. Ještě se podíváme do dalšího popisu v
„části odborné“, na stranách 146 – 148 téže knihy.
Při průzkumu „Ryšánkovy sluje“ se ocitl M. Kříž v ohrožení života, když se při prostupu
pod ním rozestoupily balvany a jemu se patrně podařilo se v poslední chvíli zachytit nad
jícnem propasti a z této situace mu pomohl jeho přítel Vilém Teklý – proto Kříž nazval poté
proláklinu propadání Vilémovým údolíčkem. Bližší najdete v již výše citovaném titulu „Martin Kříž na prahu smrti“ v Tématickém okruhu č. 5 třetí ročenky Edice SE – 3 – 2011.
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Zřejmým následkem otevření nové vodosvodné cesty, o kterých se M. Kříž výše zmiňuje
bylo ucpávání chodby Hadice v prostoru „U Zkamenělého srdce“, totální ucpání „Povodňového kanálu“ a důsledkem toho ukládání sedimentů v „Okružní chodbě“ Hadice. Tyto ucpávky odstranili v r. 1911 obětavci z VDT – GfH pod vedením Günthera Nouackha, když se jim
nejprve podařilo vrátit tok Hostěnického potoka ze západního „Hostěnického propadání II“ na
kótě 370 m nadm. výšky (z jícnu, otevřeného povodněmi), do původního „Hostěnického propadání I“ ležícího v severovýchodním zálivu prolákliny Vilémova údolíčka na kótě 371 m
pomocí vybudované hrázky.
Podrobně se vysvětlením toho, co se nejspíš dělo po povodních se zabývá L. Slezák ve
své, již výše zmíněné práci, nazvané „Chodba Hadice, jeden z poznání klíčů geneze
„Ochozské jeskyně“a v přílohách k tomuto článku. Tyto práce vyšly ve třetí ročence naší
Edice SE – 3 – 2011 v Tématickém okruhu č. 2.
Co a proč museli jeskyňáři z VDT – GfH v Ochozské jeskyni udělat, to vysvětluje překlad
jejich Výroční zprávy z r. 1911 a 1912, který jsme přinesli v první ročence Edice SE – 3
2009, v Tématickém okruhu č. 4. : Historie VDT – GFH.

Tisková oprava :
Ve třetí ročence naší Edice SE – 3 – 2011 jsme ve 3. tématickém okruhu, nazvaném „Šli
před námi“ vzpomenuli v r. 1975 zemřelého vedoucího Krasového oddělení a ve své době
známého RNDr Rudolfa Burkhardta.
Pro tuto vzpomínku jsme uvedli v souboru, nazvaném „RNDr Rudolf Burkhardt – (Vzpomínka na kamaráda, který před léty odešel do věčného podsvětí“) dva nekrology na dílo
RNDr R. Burkhardta, jejichž autorem byl jeho spolupracovník Vojtěch A. Gregor. Zákon 121
/ 2006 ve svém Oddílu 3. § 31 připouští takovéto použití části cizí práce za jistých předpokladů. I když jsme se domnívali, že dvojí zmínka o autorství V.A.Gregora toto ustanovení naplňuje, upozornil nás V.A.Gregor (víceméně přátelsky), že nebyla do písmene naplněna litera
zákona. Dle něj uvedení jeho autorství v textu zaniká.
Mojí chybou je, že jsme výslovně neuvedli, že jde o kompilaci, tj.nepůvodní dílo, převzaté
z odborné literatury, vzniklé sestavením poznatků z cizích prací – nemusí být ani uvedeny
prameny. (Výklad viz „Nový akademický slovník cizích slov“, Academia Praha 2005). Dnes
je v literatuře obvyklé citování cizích názorů, uvědomuji si však, že jsme autorství V. A.Gregora neuvedli dosti zřetelně.
Protože nám jde především o dobré vztahy s kýmkoliv v krasu, vyhovujeme tímto jeho připomínce a dodatečně uvádíme :
Autorem nekrologu, který jsme převzali (jak bylo uvedeno) z časopisu „Acta muzei Moraviae“ (Časopis Moravského muzea), Scientiae naturales (Vědy přírodní), ročník 1975,
nazvaného

je Vojtěch

A. Gregor.

Stejně tak je Vojtěch A. Gregor autorem nekrologu, nazvaného „RNDr Rudolf
Burkhardt zemřel“ , který jsme převzali z časopisu „Československý kras“, ročenka
28 /1976, str. 87 – 88, jak bylo v textu uvedeno. Na konci článku bylo jméno V.A. Gregora
uvedeno. Zde jsme (v obou případech) jeho autorství přiznávali.
K našemu chybnému kroku však došlo u dalšího souboru našeho stejného třetího tématického okruhu, kde jsme se snažili prezentovat bibliografii RNDr R. Burkhardta. V předchozím citovaném souboru jsme sice uvedli :
V rámci vzpomínky na jednoho z velkých mužů našeho Moravského krasu jsme si
dovolili převzít z „Časopisu Moravského muzea – Vědy přírodní“ r. 1975 i jeho
bibliografii, aby byla přístupnější těm, kteří si naše CD Edice SE – 3 pořídí a kteří se
budou chtít s dílem RNDr R. Burkhardta seznámit. Najdete ji v sousedním souboru.
Nicméně, vzhledem k tomu, že autorství nebylo v českém textu uvedeno, neznali jsme
jméno autora a proto jsme je neuvedli. Pan Gregor nás upozorňuje, že jeho jméno je uvedeno
v cizojazyčném dodatku, který jsem, bohužel, pro neznalost jazyka nezkoumal. Píše ale, že
kdybychom se na něj obrátili, rád by nám svůj souhlas ke zveřejnění dal. V našem převzatém
textu jsme žádné autorství neuvedli, vzhledem k upozornění v předcházejícím souboru, kde
bylo uvedeno, odkud je text převzat. (Viz tučně vytištěný odstavec výše).
Protože se domnívám, že já jsem ten, kdo nese za tento chybný krok odpovědnost, hluboce
se panu RNDr V.A.Gregorovi omlouvám. Mým úmyslem bylo zpřístupnit zájemcům dílo
RNDr R. Burkhardta, jehož bibliografii by obtížně hledali, nikoliv poškozovat autora dotyčné
práce. Vím, jak je pracné vytvořit něčí bibliografii, protože jsem to sám dělal.
S pozdravem

Josef Pokorný.

Edice SE 3
Speleologická pracovní skupina „Tři senioři“
Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 – 12
„Speleologický klub Brno“.

Josef P o k o r n ý (kompilace) :

Pokus o nalezení historie
Speleologického klubu v
Brně.
(Pravda je relativní pojem.
Hledejme proto skutečnost !)
Aneb : „Historia magistra vitae“, česky bychom řekli –
„Dějiny jsou učitelkou života !“

Josef Pokorný :

Pokus o nalezení historie Speleologického klubu
Brno.
Pravda je relativní pojem ! Hledejme skutečnost !
(aneb „Historia magistra vitae“ – Dějiny jsou učitelkou života ).

Možná se pouštím na tenký led svého osobitého pohledu na historii. Ale když dojde
k názorovému střetu dvou osob, které považuji za své dobré kamarády, tak dobré, že bych se
neváhal uvázat se s nimi na jedno lano, snažím se zaujmout k jejich střetu vlastní stanovisko.
To, co zde chci otevřít, je jednak skutečná historie „Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně, (dále jen SKB) ale také rozpor mezi tím, jak popisuje historii L. Slezák a
jak mu oponuje Hugo Havel, a možná další. Již v dřívějších letech,ještě dřív než vyšel v loňském roce (2011) ve Speleu č. 57 článek Hugo Havla nazvaný „Historie a její prezentování“
jsem se o historii SKB začal zajímat. Po přečtení článku Hugo Havla jsem ale došel k názoru,
že i když on sám volá po faktech a objektivnímu přístupu k nim, on sám v některých svých
výrocích není někdy fakticky přesný.
To se nedá dokumentovat nějakým prohlášením Hugo Havla, že Speleologický klub nebyl
nikdy zrušen, jen se přejmenoval. Je nutno objasnit celou historii tohoto procesu beze zbytku.
Přesně, podloženou přesně zjištěnými fakty !!! V průběhu času se totiž SKB z vedoucí složky
speleologického výzkumu stal nakonec jen jedním z kolektivu speleologů a vedoucí úloha
přešla na jiné složky. Toto je proces, který je potřeba krok za krokem objasnit ! Zjistit a faktograficky zmapovat, z jakých příčin a proč se tak stalo ! Jaké to byly mocenské kroky nadřízených složek a jak se jim snažili někteří stateční funkcionáři SKB čelit ! Případně, k jakým
chybám a omylům z jejich strany došlo ! Ne odsuzovat ty, kteří bojovali za SKB, ale sestavit
děj událostí a jejich dopad. Jen tak se mohou ti, kteří to neprožili poučit z vývoje.
Jsme svobodní lidé. Nebo aspoň chceme být svobodnými lidmi. Máme (či chceme) tedy
mít právo na vlastní názor. Výměna názorů je potom nezbytnou formou společenského pohybu. Podle mého je to jedna z forem cesty vpřed, cesty k vyjasnění rozporných názorů a následně ve svém důsledku hledání další cesty spolupráce. Aspoň by to tak mělo být.
Osobní názory a náhledy na historii SKB mohou být zajímavé a já bych se jim nebránil.
Dokonce bych je použil ke zpestření nalezených faktů. Ale nikdy bych jimi zjištěná fakta neznásilňoval ! Položíme- li několik odlišných názorů na stejnou událost vedle sebe, můžeme
z nich nakonec vydedukovat i skutečnost. Plivat jeden na druhého je cesta, která nikam nevede.
Dnes ve správném výkladu historie naší země tápou i renomovaní odborníci – historici.
Proto společnost, ve které žijeme potřebuje vyměňovat si svoje názory, diskutovat o nich,
zbavovat je nepřesností a vypreparovat z nich skutečnost. Už jenom proto, aby tyto informace
mohly vytvářet podklady pro další správný postup objasnění skutečností motivací jednotlivců,
které ovlivnily společenský vývoj SKB. Proto chci, abychom jednou provždy našli při výkladu historie SKB skutečnosti, ne relativní pravdy.
Výměna názorů by měla být konstruktivní. To znamená rozebrat problém objektivně, tj.
věcně a nezaujatě, tak, abychom z něj odstranili zavádějící zkreslené informace, takové, které
jsou vždycky relativním pojmem – osobním názorem na tu či onu událost. A abychom našli
skutečnosti, které jsou neměnné. To ovšem znamená, že se někdo bude muset své pravdy
vzdát nebo se mezi názory musí najít kompromisní řešení. Pokud připustíme jakýkoliv destruktivní charakter řešení rozporu, bude to špatné především pro společné dílo, kterým je
v daném případě speleologie a lidé, kteří jí věnovali celý svůj život.
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vedly k formulaci toho či onoho názoru. Víte, vždycky bude posuzovat rozdílně situaci řadový pracovník a vedoucí pracovník. Tohle řada lidí obtížně chápe. Vytvořme si tedy modelovou situaci :
Zužme jakýkoliv děj na dva aktéry. Ten jeden stojí na úpatí kopce, zatím co ten druhý na
jeho vrcholu. Co myslíte, budou vidět oba stejný obzor ? Podíváme-li se na to takhle, měli
bychom pochopit, že řadový pracovník vidí problematiku pracovního procesu úplně jinak, než
vedoucí pracovník, který ze své funkce musí řešit takové problémy, o kterých se tomu řadovému pracovníkovi ani nezdálo. Při tom, má-li být dosaženo konkretního výsledku, potřebují
oba jeden druhého.
Vedoucí pracovník by bez dobrých řadových pracovníků neuspěl, ba dovolím si říct, že by
byl skutkově impotentní. A ve zpětné vazbě je tomu i naopak. Chtějí-li řadoví pracovníci
uspět a mít alespoň optimální výsledky své práce, je nezbytné, aby si do svého čela postavili
schopné vedení !!! O tom, že tento problém řadoví speleologové chápali už před léty svědčí
založení poválečného „Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně“ do jehož
čela si řadoví speleologové tehdy zvolili známé a proslulé vědce, aby zajistili koordinovaný a
cílevědomý výzkum krasu. Myslím, že tady se ještě názorově shodneme.
Protože jsem se ještě před vyjitím Havlova článku „Historie a její prezentování“ ve Speleu
č. 57 historií „SKB“ a jeho postupnou transformací – tj. přeměnami, kterými prošel až po ZO
6 – 12 v rámci možností zabýval, tak mi dovolte, abych zde publikoval fakta, která jsem
zjistil. A abych na základě těchto zjištěných faktů (které nejsou vyčerpávající) požádal
pamětníky, kteří nám pomalu, ale zcela zákonitě vymírají, aby zmobilizovali svoji paměť a
svoje vzpomínky buď napsali sami, nebo požádali někoho, kdo jim s tím pomůže, (třeba i
mne, nebo kohokoliv ze svých kamarádů), a zveřejnili to, co sami vědí a znají. Jen tak
můžeme dát dohromady skutečnou historii rozvoje SKB, její přežívání v nových politických
podmínkách po roce 1951, její pozvolný rozpad přes nesmírnou heroickou snahu pracovníků
Moravského muzea v Brně, až po jeho začlenění do řad České speleologické společnosti. To
byl společenský proces úsilí mnoha obětavých lidí udržet a zachovat to, co se (podle mého)
udržet a zachovat v oněch dobách „Stalinské“ politiky a později období tzv „normalizace“
prostě nedalo !!! To, co nebylo možno v průběhu této doby zachovat byla především vedoucí
úloha SKB v organizaci speleologického výzkumu. O to se bili jedinci i „socialistické“ instituce. A jak říkávala naše babička : „Moc psů, to je zajícova smrt !“ Toto je nutno objasnit !
Historie moravské speleologie se rozvíjela a vyrůstala na pozadí společensko-politických
událostí, které její vývoj ovlivňovaly. Ten vývoj speleologie realizovali vždy lidé s odbornou
úrovní a přesvědčením, že jejich postup je správný.
A teď mi dovolte zveřejnit pár faktů, které by se měly stát startovacím blokem pro objektivní vysvětlení, čím nejen SKB, ale celá moravská speleologie v létech 1945 až 1978 prošla.
Prosím všechny moravské speleology, kteří k tomu mají co říci, aby neváhali a zveřejnili to,
co skutečně prožívali. Jede nám poslední vlak !
To, co zde teď zveřejním jsou podle mého záchytné body historického vývoje činnosti
SKB. Jsou to jen úryvky historie, jakési mezníky, mezi kterými chybí celá období událostí
tak, jak nabíhaly. Je to málo, já to vím. Ale i to málo je pořád víc než nic. Smyslem této mé
práce je naznačit cestu, kterou historie SKB kráčela a vyzvat pamětníky, aby doplnili, co se
ještě doplnit dá. I já budu dál hledat v archivech, jak a čí zásluhou SKB přežíval jednotlivé
etapy vývoje společnosti mezi rokem 1951 a rokem 1978.
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Založení a počátky Speleoklubu Brno :
O začátcích a založení Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně se píše
v prvním ročníku časopisu „Československý kras“, který začal vycházet na počátku r. 1948
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Od roku 1948 začal vydávat „Speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou v Brně svůj
časopis, nazvaný „Československý kras“ Jak vypadala a z jakých pracovníků byla sestavena
redakční rada časopisu „Československý kras“ najdete na další straně.

-5-

Výroční zpráva o činnosti SKB za rok 1948 byla otištěna ve druhém ročníku Časopisu
Československý kras (2 / 1949) na stranách 79 – 99. Tato zpráva obšírně popisuje činnost
v uplynulém roce 1948. V jejím úvodu je i zmínka o tom, že se SKB musel vyrovnat i
s únorovými událostmi r. 1948.
Bylo by pro historii SKB žádoucí zjistit, co a jakým způsobem muselo vedení SKB po
Únoru 1948 řešit. Něco nám naznačuje úvod Výroční zprávy.
Pan profesor Musil mi jednou při rozhovoru řekl, že byl vytvořen akční výbor, který tuto
situaci řešil. Řekl mi, že z toho byl dost znechucen, neboť prý si tam tehdejší činovníci vyřizovali osobní účty.

-6Víc mi pan profesor neupřesnil. Zda to bylo v r. 1948 či později, nevím. Při našem nedávném rozhovoru mi pan profesor řekl, že ve svém archivu našel příslušné dokumenty a chce o
této historii psát. Těším se, že se tak stane.

Úvodní pasáž Výroční zprávy SKB za rok 1948.
(Čtěte pozorně).

Z tohoto textu Výroční zprávy za rok 1948 musel výbor SKB zřejmě řešit rozpory
v členstvu, možná i ve vedení. Jak je z dalšího textu zřejmé, zůstal věrný řešení krasového
výzkumu.

-7Interwiev – rozhovor s posledními pamětníky založení „Speleologického klubu Brno“.
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,
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v tehdejší zemi Moravskoslezské ?
4.) 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 ?
5.) 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 ?
6.) 6 října 1945 byly stanovy Speleologického klubu schváleny. Kým ?
7.) Od 6. října 1945 se dává prvních cca 25 členů do intenzivní práce na vybudování
organizace Speleoklub Brno. Kteří to byli ?
8.) 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
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.
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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.
a ředitel ústavu zoologie na VŠZ, Dr. Otakar Gartner, prof. a řed. Geologického ústavu VŠT
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.

- 10 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 Fabík

RNDr Rudolf Musil DrSc

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

- 11 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.
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

- 12 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.
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.

- 13 Co však bylo nejzajímavější a svým způsobem vlastně unikátní, bylo to, že na povrchu
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.
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.

- 14 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.

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).
_____________________________________________________________________

- 15 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.
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.
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Pak přišel další úder, kterým byl zákon č. 68 z 12. července r.
1951 !
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Všimněte si především §5 tohoto zákona. Jsou zde vyjmenovány „dobrovolné“ organizace,
které jsou na příště povoleny. Stávající spolky mají dvě možnosti : Buďto přejít do 1. října
1951 do některé z těchto organizací, nebo se do 1. října 1951 zlikvidovat.
Podrobnosti tohoto zákona vysvětluje dále tehdejší ministr vnitra, Václav Nosek.
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- 21 V archivu SKB, jehož část jsem měl, díky laskavosti vedení ZO 6 - 12 možnost zpracovat,
jsem našel řadu Výročních zpráv SKB. Z těchto, mnohdy obšírných zpráv jsem vybíral jen organizační záležitosti ! Jak je vidět, zákon č. 68 /1951 Sb. jako by pro SKB neplatil. Uvidíme,
jak se to dál vyvrbí.
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Pokud jste četli výklad ministra Noska podrobně, víte, že v Čechách a na Moravě bylo
takto likvidováno 49 481 různých spolků, na Slovensku jich bylo 12 202.

Vysvětlí mi teď někdo, jak to tehdy řešili představitelé SKB a
jak jejich činnost a činnost SKB dále pokračovala ? Zřejmě o
svoje místo v krasu bojovali ! Ale jak ?

V Úředním listě č. 162 z 15 července jsem našel projev tehdejšího ministra vnitra, Václava
Noska k problematice tohoto zákona. Hovoří se tam o jakési osnově, ale co je to za dokument,
to jsem se nikde nedočetl. Zřejmě šlo o nějaké utajené vnitřní směrnice.
Nicméně, zákon 68/1951 tehdy zákonným způsobem úplně odstraňoval shromažďovací
svobodu. Socialistické právo zcela sloužilo politickým účelům nadvlády jedné strany – KSČ.
V oné době přestávaly fungovat v podstatě všechny zákonné spolky. Společenské organizace
přestávaly být výrazem svobodného sdružování lidí, spojovaných osobním zájmem a stávaly
se převodovými pákami politiky Komunistické strany do společnosti. (Citace z odborné literatury současných autorů).
Když jsem dále pořád hledal nějakou prováděcí vyhlášku k zákonu 68/1951, zjistil jsem,
že od 2. srpna 1951, od čísla Úředního listu 177 se v těchto vyhláškách objevuje rubrika,
nazvaná „Rozejití spolků“, ve které od tohoto dne různé dosud činné spolky oznamují buďto
svoji likvidaci, nebo v této oznamovací rubrice oznamují, že přechází pod povolené socialistické organizace. Například pod Závodní kluby ROH při jednotlivých podnicích a závodech,
pod působnost Krajských odborových rad (např. Klub techniků, vynálezců a zlepšovatelů),
pod Osvětové besedy, Československý svaz mládeže, Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva a jiné povolené organizace. Tuto rubriku jsem sledoval až do data 30.9.1951,
další sledování jsem už považoval za bezpředmětné. Také už skončilo. Co bylo dál se SKB ?
Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku ? V rubrice „Rozejití spolků“ jsem ho nenašel. To
tedy znamená, že se v daném termínu nerozešel. Vzdoroval, či hledal legání cesty pro další
činnost ? Já bych řekl, že obojí !
To znamená, že krátce po vydání zákona už začal nátlak na jednotlivé spolky, aby se podřídily současnému socialistickému trendu vývoje společnosti. Položil jsem si tedy otázku, jak
dále pátrat po tom, co se v oné době dělo především ve Speleologickém klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně. Nezbývalo mi, než hledat pamětníky oné doby – členy tehdejšího
SKpzMslvB. Těch už je jen pár, protože drtivá část pamětníků této doby už zemřela.
*
V pondělí 5. září 2011 v podvečerních hodinách jsem navštívil pana profesora RNDr
Rudolfa Musila DrSc, který si vzpomněl, že v SKB byl tehdy ustaven Akční výbor, jehož
cílem byla transformace SKB do nějaké nové podoby. Pan profesor jen poznamenal něco
v tom smyslu, že byl jeho činností frustrován, neboť činnost akčního výboru ve SKB vedla
k vyřizování osobních účtů mezi jednotlivými členy vedení SKB
Nicméně mi pan profesor přislíbil, že někde ve svém soukromém archivu (který má na půdě
své chalupy) má zápisy ze schůzí předsednictva SKB, a pokud se mu podaří je v množství
uložené dokumentace najít, zapůjčí mi je k prostudování. Už se na to těším, jen aby se to panu
profesorovi podařilo. Snad vyjdou najevo nové skutečnosti z oné doby.

- 23 Dalším pamětníkem, na kterého jsem se obrátil, byl pan RNDr Miroslav Fabík. Tomu
jsem volal v podvečer 6. září 2011. Nebral telefon, ale ozval se mi 7. září po ránu. Zůstalo jen
u telefonického rozhovoru. Pan Dr. Fabík mi řekl, že veškerou administrativní agendu v oné
době řídil a vyřizoval předseda SKpzMslvB, Antonín Boček. Řadoví jeskyňáři oné doby
(mezi něž se počítá i Dr. Fabík) i když se pravidelně každou středu v podvečer scházeli v bytě
předsedy, p. A. Bočka, měli spíše zájem o speleologický výzkum a jeho výsledky, a politika a
následné administrativní záležitosti je až tak nezajímaly. Byli zvyklí, že tyto problémy vždycky řešilo předsednictvo.
Pan Dr. Fabík si jen mlhavě vzpomínal, že se je p. Boček snažil o průběhu a výsledcích
jednání s úřady informovat, nicméně si z toho už nic nepamatuje, jen má takový dojem, že
Speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou v Brně na nějaký čas zanikl !!! To bylo vše,
co jsem z paměti pana dr. Fabíka vytěžil.

V pondělí dne 19. září 2011 jsem navštívil na jeho pracovišti v Moravském muzeu pana
docenta Karla Valocha. (Tomu pánovi je nějakých 92 let a je stále schopen vědecky pracovat. Jednak jsem jej seznámil se Slezákovými texty (které víceméně znal), a následně jsem jej
seznámil s článkem Hugo Havla v posledním Speleu (který neznal).
Pak jsem mu vysvětlil smysl své návštěvy – snahu zpracovat a objasnit černou díru v historii Speleologického klubu v Brně.
Pan docent Valoch mi sdělil, že do Moravského muzea nastoupil společně s prof. Musilem
v r. 1953 nebo 1954.

- 24 Má pocit, že pracoval v některém ze zvolených výborů SKB, (každoročně bylo na Valné
hromadě voleno nové vedení klubu). Dokonce snad byl i hospodářem, protože si pamatuje, že
proplácel lidem peníze a uhrazoval účty. Nicméně, nějakou transformaci si moc nepamatuje.
Ale vzpomíná, že se snad tehdy tvořila nějaké celostátní organizace (snad) pod záštitou Akademie věd, ale on si vzpomíná bezpečně na jedno, – že do této organizace odmítl vstoupit a
zůstal tak mimo tehdejší spolkové dění. To se dle něj odehrálo v průběhu padesátých let
dvacátého století. Na víc si nevzpomíná. Snad jen na to, že podle něj do r. 1954 SKB
spolehlivě fungoval.
Z pamětníků by si snad mohl ještě na něco vzpomenout (podle p. doc. Valocha) p. Vodička. Tento pán byl kamarádem a nejbližším spolupracovníkem zemřelého RNDr Přemysla Ryšavého, (jednoho z předsedů SKB). Kontakty na p. Vodičku by mohla dodat pí Musilová,
manželka p. prof. Musila DrSc. Byli údajně spolužáci.
Pokud jsme hovořili o Krasové komisi, tato instituce měla za povinnost čistě ochranu krasu. Povolovala jakékoliv práce v krasovém území. Prvním předsedou této komise byl (podle
p. docenta) p. Šmarda, později byl předsedou O. Štelcl.
O Štelcl dle p. doc. údajně ještě žije a bydlí v Ostrově u Macochy.
*
V pondělí, 29. srpna 2011 jsem navštívil Moravskou zemskou knihovnu, kde jsem měl
objednáno do studovny 7 ročníků časopisu „Československý kras“. Byly to ročníky : 6/1953,
7/1954, 8/1955, 9/1956, 10/1957, 11/1958, 12/1959, 13/1960-61.
Ročník 6/1953 se více méně nelišil od předchozích ročníků, kdy vycházelo 10 čísel tohoto
časopisu za rok, vydával jej „Speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou v Brně“, a
jeho šéfredaktorem byl Antonín Boček, ředitelský rada a předseda Speleologického klubu
pro zemi Moravskoslezskou v Brně. Redakční radu tvořili : Universitní profesor František
Vitásek, ředitel Zeměpisného ústavu Masarykovy university v Brně, Ing. Dr. Josef Pelíšek,
Profesor a ředitel geologicko-pedologického ústavu Vysoké školy zemědělské v Brně, Dr.
Josef Kratochvíl, Profesor a ředitel ústavu zoologie na Vysoké škole zemědělské v Brně, Dr.
Otakar Gartner, Profesor a ředitel geologického ústavu Vysoké školy technické Dr. Edvarda
Beneše v Brně, Prof. Dr. Josef Poulík, Dr. Vladimír Homola a další spolupracovníci.
Ročník 7/1954 byl posledním ročníkem, který vydával „Speleologický klub pro zemi
Moravskoslezskou v Brně“. Proč, a co se stalo ? Zatím to přesně nevím. Zatím nám musí
stačit vysvětlení vedení tehdejšího Speleologického klubu na stranách 184, 185 a 196 tohoto
ročníku :
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- 28 No jo, okénko do světa ! Když oni ale potřebovali auslák do Sovětského svazu a do světa
to okénko raději zazdít ! Kdyby tehdy lidé viděli za humna, nenechali by si tlouct klíny do
hlavy !
Čas politického kvašení a důsledků Stalinské politiky sice běžel dál, ale po smrti J.V. Stalina a Kl. Gottwalda v r. 1953 se jednak přece jenom politické ovzduší uvolnilo, jednak také
volání speleologů po vydávání odborného speleologického časopisu mělo svoji váhu,. A tak
v roce 1957 vyšel Československý kras v nové podobě. Tentokrát se jeho vydavatelem stala
2. sekce geologicko-geografická Československé akademie věd v Praze. Vedoucím redaktorem se stal Josef Kunský, výkonným redaktorem Jaroslava Michovská a redakční radu tvořili : A. Dropa, Vl. Homola, Zd. Roth, Jos. Skutil a Fr. Vitásek.
Na str. 35 tohoto nově koncipovaného časopisu tehdy vyšlo toto oznámení :

Osmý a devátý ročník (viz text výše) sice vyšel, jak je uvedeno výše, ale v Moravské
zemské knihovně ho nemají. Aspoň to bylo tak poznamenáno na žádance, která mi byla
vrácena. Jestlipak se mi to podaří najít ?
No jo, ale co se dělo kolem Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně ? Nějak se o něm ani nemluví, ani nepíše !

- 29 -

Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla, (jak jsem zjistil) zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury č.j. 18 001/55/A/6 ze dne 4.7.1956. Vlastní znění výnosu mi
nebylo prezentováno ani na internetu. Vyhledávač mi prostě napsal, že tento dokument nebyl
nalezen.
Nicméně, pokud byl časopis „Československý kras“ zastaven v r. 1954 (jakousi vyhnívací metodou) – se Speleologickým klubem pro zemi Moravskoslezskou v Brně nebylo,
jak vyplývá podle výše citovaných oznámení v časopise Československý kras o ničem takovém jednáno, a nebyl ani zařazen do vydavatelského plánu Ministerstva školství a
kultury. Co se tehdy stalo, k čemu došlo a proč – to je nutno vypátrat !!! Jedno mi je
zatím jasné !!! Speleologický klub o svoje místo na slunci úporně bojoval. Jak ?
Jak vyplývá z dalšího dokumentu (viz níže) byloa někdy v první polovině roku 1955
založena při Kabinetu pro geomorfologii ČSAV Krasová komise, která zřejmě získala
právo rozhodovat o krasu. Pokud tomu tak bylo, SKB toto právo ztrácela.
Mohou mi k tomu pamětníci něco sdělit ?
Mimo jiné, jak z Výroční zprávy SKB za rok 1955 vyplývá, 18 srpna 1955 zemřel
dosavadní předseda SKB, pan Antonín Boček.
Je nutno objasnit činnost výboru v létech 1952 (po 1. říjnu 1952) 1953, 1954 a 1955.
Po smrti Antonína Bočka se patrně stalo předsedou SKB pan Josef Pelíšek, po něm
předsedoval pan Miroslav Pokorný a v průběhu roku 1958 byl do čela SKB zvolen pan
profesor Rudolf Musil. Zde už se můžeme zachytit !
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- 38 V citovaném ročníku obnoveného časopisu „Československý kras“ (Dále jen ČK) roč.
10/1957 najdeme na str. 25 a dalších práci autorů R. Burkhardta, M. Fabíka a M.
Skoupého, nazvanou „Rudické propadání jako součást problému podzemního toku
Jedovnického potoka“. Za tímto článkem ještě (zatím) nenacházíme nic.
V ročence 11/1958 časopisu ČK sice na str. 183 – 186 R. Burkhardt napsal článek, nazvaný „Krasové zjevy v jurských vápencích Stránské skály a Nové hory“, jenže nějaký
vandal tyto čtyři stránky ze svazku vytrhl. Asi je potřeboval. Ale tato stopa nevystydla.
V ročence 12/1959 časop. ČK najdeme „Zprávu o činnosti krasové sekce společnosti
Národního muzea v Praze v létech 1957 – 1958,“ jejímž autorem je František Skřivánek, ale
o Speleologickém klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně tam není ani ň ! Ale pozor !
V této ročence nacházíme také na stránkách 85 – 98 článek R. Burkhardta, nazvaný
„Problém ponorného Jedovnického potoka v Moravském krasu“. A pod posledním řádkem tohoto článku se autor této práce hrdě přiznává k dresu, ve kterém bojuje. Na konci
článku, pod posledním řádkem, najdeme doložku vytištěno kurzivou : Speleologický klub
v Brně.
Takže – Speleologický klub v Brně žije (možná v nějaké transformované podobě), a
nevzdává se a o své místo na slunci a v lidské společnosti „socialistického zřízení“ zřejmě
bojuje. Že by se skryl pod křídly Moravského muzea ?
V roce 1959 začíná v Brně vycházet časopis „Kras v Československu“, v jehož tiráži najdeme, že jeho vydavatelem je Speleologický klub v Brně a Moravské muzeum. Jako odpovědná redakční rada jsou uvedeni : Jaroslav Fadrna, Jan Himmel, Rudolf Musil a Přemysl
Ryšavý. Vydávání tohoto časopisu je povoleno HSTD č. 0 – 257088 ze dne 17.7.1959.
Nicméně –vydávání časopisu je ztrátové, Moravské muzeum nenachází na jeho dotaci peníze,
a tak je posléze jeho vydávání (prý) cca po pěti vydaných číslech zastaveno.
Mezi archiváliemi se mi podařilo objevit nejen Výroční zprávu SKB za rok 1958, ale také
seznam členů výboru, kteří byli na Výroční členské schůzi SKB, která se konala 16. března
1959 zvoleni do čela SKB na 1 rok. (Najdete níže, na str. 43).
Všechny doklady o činnosti SKB, které se mi zatím podařilo najít, i ty, které jsem sebral
v průběhu své speleologické činnosti zde prezentuji chronologicky. Z Výročních zpráv jsem
vždy vybral jen organizační část. Můžeme zde najít především informace o členech výboru,
který byl volen vždy na období jednoho roku, dále rámcové zprávy o pracovních skupinách a
kolektivních členských organizacích (Kroužky při ZK ROH). Části, popisující výzkum krasu
za uplynulý rok jsou rozsáhlé a mnohdy mají dnes už jen historickou vypovídací schopnost. I
tyto výzkumy jsou ale součástí historie SKB.
Nicméně, já se chci dobrat v této své kompilaci (dílo sestavené z poznatků jiných prací)
toho, jak jeskyňáři bojovali o existenci „své“ organizace, která měla a chtěla ( !!! ) výzkumy
v krasu řídit cílevědomě a na vědecké úrovni, s přispěním širokých vrstev speleologických
nadšenců. Přes všechny obraty, ke kterým v historii SKB docházelo, byla tato organizace
vždycky dobrovolným spolkem svobodných lidí, kteří odmítali vnucovanou nadvládu. A to je
to, co chci v této své práci dokázat.
A to je to, v čem by mně měli pamětníci speleologické historie pomoci objektivním a nezkresleným přístupem.
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- 46 Další nalezená zpráva o činnosti (její organizační část) je z r. 1960.

- 47 V té době také bylo založeno Krasové oddělení Moravského muzea. O tom nás informuje L.
Slezák (patrně v časopise „Kras v Československu“ který začal někdy v r. 1959 vydávat SKB
za pomoci Moravského muzea v Brně.
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Řekl bych, že „Blanenský poradní sbor“ je další rána, která zasáhla SKB, další omezení
jejího řízení výzkumů v krasu.
Co na to pamětníci ?
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- 53 Toto je záznam Výroční zprávy za rok 1968.
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Předseda i členové výboru se zúčastňovali porad. Byly to PoHoPra (Porady hospodářských
pracovníků) nebo Pohopla (Porady hovno platné) ?
(Pohopra = pohopla. To byla lidová úprava jedné z dobových zkratek, jako byly například
zkratky „Poprdo“ (Potřeby pro domácnost) nebo Řempo (Řemeslnické potřeby) a pod.
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Výroční zpráva roku 1970 :
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Výroční zpráva za rok 1971
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Tehdejší předseda SKB, Standa Mayer, se rozhodl vybojovat pro SKB zastoupení
v Krasové komisi. Jeho pohnutky jsou pochopitelné.
Jestli to bylo či nebylo dobré rozhodnutí, to můžete vysledovat v následujících
dokumentech.
Historia, magistra vitae.
Já bych řekl (v souladu s tradičním lidovým mudroslovím) : Kdo chce psa bíti, vždy si hůl
najde !
Ale že to bude Honza Přibyl, který prakticky jako speleolog v SKB vyrostl a dokonce byl
jeden čas i členem jeho výboru ?
Na druhou stranu – zákon je zákon, a úřad je úřad. Kamarád – nekamarád, slez z té hrušky
dolů !
A co přinesl SKB rok 1974 – no, to se teprve dočtete !
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Výroční zpráva za rok 1974
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A teď zase kousek historie SKB, vyplývající ze střípků nalezené korespondence.

- 82 -

- 83 -

- 84 -

- 85 -

- 86 -

- 87 -

- 88 -

- 89 -

- 90 Jak jste se právě dočetli v Zápisu ze zasedání Krasové komise při ČSAV, konané dne
4. března 1974, SKB je zde prohlášen za nezákonnou organizaci (asi pro to, že se to panu
Přibylovi jaksi hodilo do krámu). Já nechci nikoho napadat, ani nikoho očerňovat, ale
tady by se měli vyjádřit pamětníci !!!
Sledujte korespondenci SKB s dalšími socialistickými institucemi, kterou najdete na
stránkách níže.
Výbor SKB v čele se Standou Majerem se bil jednak za legalizaci SKB, (odmítal, že
by SKB byl nezákonnou organizací) a požadoval na úřadech vyjasnění jeho právního
postavení. Dalším kriteriem boje SKB a jeho výboru byl boj za právo za právo pokračovat ve výzkumných pracech tak jak tomu bylo dosud. Zde SKB narážel na odmítavý
postoj Krasové komise, především jeho předsedy J. Přibyla.
Velmi pozoruhodný je dopis Odboru vnitřních věcí Jihomoravského Krajského národního výboru v Brně ze dne 27 března 1974, který obsahuje „výklad“ této instituce
k právnímu postavení existence SKB. Dovolte mi, ač nejsem právník, abych tento akrobatický přemet právního výkladu pravidel pro zřízení a činnost jakékoliv instituce vysvětlil tak, jak jsem jej pochopil já.
V dopise se praví mezi řádky toto : „Váš spolek, jehož stanovy byly sice schváleny
rozhodnutím bývalého Zemského národního výboru v Brně v říjnu 1945, (ZNV byl ale
zrušen po únoru 1948, kdy republika přešla na Krajské uspořádání), a který tudíž podle zákona z roku 1867 (tedy z doby „za císaře pána a dávného starého Rakouska“) dosud po (dávném) právu trvá. ( Ale : )
Protože stanovy Vašeho spolku jsou z hlediska současného socialistického práva a jeho zákonů zastaralé, jenže Vy je nemůžete změnit, protože Vaše způsobilost účastnit se
socialistických právních vztahů byla zablokována zákonem č. 68 z roku 1951, který nijak nemůžete obejít !!! Proto nemáte žádnou šanci cokoliv na svém právním postavení,
(spíše nepostavení) změnit !!!
Vzhledem k této Vaší situaci přichází jako řešení jedině začlenění Vašeho spolku do
jiné (socialistické) organizace, případně jeho přeměna na „dobrovolnou organizaci“ !!!
(A snažte se pochopit, že dobrovolnost je v první řadě to, co Vám diktujeme !!!).
Pána Jána, tady jsem vůbec na rozpacích, co si představovali soudruzi z Odboru
vnitřních věcí Jm KNV pod pojmem „dobrovolná organizace“. Podle mého názoru SKB
dobrovolnou organizací vždycky byl, to spíš byly Speleologické kroužky při Závodních
klubech ROH jednotlivých podniků „nedobrovolnými organizacemi“.
Smyslem těchto kroužků podle mého bylo – podle hesla : „Rozděl a panuj“) bylo roztříštit síly dobrovolné speleologické organizace, smysluplně a na odborné úrovni řídící
výzkum krasu – a toto vedení podřídit politickým silám tehdejšího zřízení. Proto ta šaškárna a maření snahy speleologů mít orgán, který by jejich práci smysluplně řídil.
Tím ale zdaleka nechci říct, že členství v těchto kroužcích bylo chybným rozhodnutím speleologů. Právě naopak ! Byla to jedna z cest, jak se dalo speleologické hnutí legalizovat. Bylo to přijetí socialistických pravidel hry, pod kterým mohli speleologové alespoň zčásti smysluplně pracovat. Výtečné bylo, že tyto kroužky byly kolektivními členy
SKB, to v praxi znamená, že uznávali jeho vedoucí úlohu v krasových výzkumech, což
někteří socialističtí funkcionáři nemohli potřebovat !
Tak vidím výklad dopisu Odboru vnitřních věcí Jm KNV já. Citovaný dopis najdete na
str. 95. této rádoby historické práce.
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To všechno úsilí bylo podle mého marnou snahou prorazit proti rozhodnutí Krasové
komise a jejího politického vedoucího J. Přibyla. Ale zřízení jednotné speleologické
organizace se nezadržitelně blíží.
Hugo Havel, při vší úctě k němu a k tomu co pro SKB a ČSS udělal a vytvořil, já
nemohu souhlasit s jeho závěrem v článku „Historie a její prezentování“, který vyšel ve
Speleu č. 57, kde napsal, že SKB nebyl nikdy zrušen, jen se přejmenoval. To je polovičaté vysvětlení.
SKB byl Zákonem 68 /1951 Sb. zrušen jako celá řada jiných podobných spolků. To je
historická skutečnost, kterou nelze obejít ani okecat ! Jestli chceme exaktně zpracovat
historii SKB, tak musíme zjistit, jak to ti představitelé SKB dokázali celá léta takovou
organizaci jakou SKB bezesporu byla, jak ji dokázali udržet a ještě při tom plnit tak
náročné úkoly, jakými byl komplexní výzkum krasu.
Nosnou základnou bylo především nadšení členstva pro speleologii a jeho pracovitost.
Dále zde určitě byla cílevědomost, úpornost a houževnatost těch, kteří SKB zakládali a
budovali. Ale musela zde být ještě sympatie dalších lidí, kteří SKB pomáhali. To je také
potřeba, kromě mezer v historii SKB objasnit. Pamětníci, pomůžete ?
Hugo Havel píše, že má materiály. Kde je vzal ? Pokud je zachránil před ztracením,
nebo zničením, budiž mu zato dík. Neměl by proto, že jsem se zde do něj „trochu navezl“ zatrpknout, ale měl by být jedním z těch kteří se připojí a doplní historii SKB o tak
potřebné informace, pokud je ovšem zná. A já mu za pochopení mé výtky děkuji.
A protože jsme ještě nedošli do roku 1978, kdy byla založena Česká speleologická
společnost a SKB do ní přešel jako jedna ze základních organizací – jako ZO 6 – 12,
Speleologický klub Brno, tak mi dovolte v nalezených materiálech ještě chvíli
pokračovat.

Výroční zpráva za rok 1975 :
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Výroční zpráva za rok 1976 :
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Výroční zpráva za rok 1978 :

( v této výroční zprávě byla nejprve popisována výzkumná činnost a teprve na poslední
stránce byly stručně řešeny organizační záležitosti).
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Tato poslední práce (nacházející se na stranách 117 – 120) je zřejmě snahou ve stručnosti zhodnotit celou historii SKB. Kdo je autorem této poslední práce nevím. I tak mu
za ni budiž dík.
SKB smysluplně pracoval 34 let, vzdoroval nepřízni nadřízených orgánů a přežil !
Naposledy se transformoval a zařadil se v r. 1978 jako jedna ze Základních organizací
nově založené České speleologické společnosti, jako Základní organizace 6 – 12, Speleologický klub Brno.
Tím skončila první etapa historie SKB – Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně, a začala druhá etapa jeho historie – tentokrát historie ZO 6 – 12.
To už ale není předmětem mého hledání skutečné historie SKB. Já jsem neudělal nic
víc, než to, že jsem chronologicky seřadil materiály které se mi povedlo získat.
Jsem si vědom, že je to jen část úkolu zpracování historie SKB. Já v tom budu pokračovat a hledat dál. Jenže – to už není práce pro jedince, který je sice stařec, ale vývoj
událostí a jejich zvraty, které ovlivňovaly historii SKB a jeho boje o smysluplné uplatnění v krasu neprožíval.
Především je nutno zmapovat historii, a to tam, kde jsou informace kusé, nebo zcela
chybí !
A tak se obracím s pokornou a uctivou prosbou na všechny starší jeskyňáře, kteří se
oněch bojů o existenci SKB účastnili, aby se připojili k mé snaze toto období objasnit a
aktivně pomohli v historických pasážích, ve kterých já tápu. Vaše poznatky a názory
chci respektovat a zveřejnit je s Vaším souhlasem, pod Vaším jménem.
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Pokud jste byli tak trpěliví a došli jste ve studiu mých materiálů až sem, mohli by mi
pamětníci pomoci s identifikací některých osob na snímku.
Snímek byl pravděpodobně pořízen někde v Javoříčku. Zcela vlevo stojí dávný předseda SKB pan Antonín Boček. Za jeho levým ramenem stojí Přemysl Ryšavý, vedle něj
v zadní řadě Rudolf Burkhardt a Josef Dvořák. Osoby v popředí se mi zatím nepodařilo
identifikovat !

Srdečně děkuji všem, kteří měli tolik trpělivosti a prošli mnou
nashromážděný materiál až sem, a dále pak všem, kteří se mi
ozvou a přidají se k mému pátrání po historii SKB. Ještě jednou
Vám všem děkuji.
Josef P O K O R N Ý
Kontaktní adresa :
Josef Pokorný, důchodce,
Sejkorova 4, Brno – Juliánov

e-mail : jos.pokorny@seznam.cz

636 00

tel. :

724 229 178
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V některých létech se mi podařilo zjistit členy výboru SKB. Tam, kde se to nepodařilo, je
potřeba to doplnit.
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K těmto seznamům osob, které tvořily v jednotlivých létech
členy výboru SKB je nutno doplnit tuto informaci : Po abdikaci
Antonína Bočka na konci funkčního období r. 1951 /1952, které
bylo zřejmě vynuceno politickými důvody byl A. Boček jednomyslně zvolen doživotním čestným předsedou SKB.
*
Na straně 55 a str. 56 této kompilace je ve dvou různých vyhotoveních opis protokolu o objevu nových jeskynních prostor v Amatérské jeskyni na náhorní rovině Ostrovsko – sloupské v severní části
Moravského krasu, učiněného 16. srpna 1969.
Protože obě kopie originálu, který se nám zatím nepodařilo najít
jsou špatně čitelné, navrhl L. Slezák, abych v zájmu objektivity tento
důležitý dokument znovu přepsal a tím zajistil jeho snadnější čtení.
Opis originálu, který předkládáme pořídil v oné době Hugo Havel,
který také stvrzuje na jeho rozmnožené verzi (modrý tisk) správnost
opisu svým podpisem.
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Protokol o objevu nových jeskynních prostorů v Amatérské
jeskyni na náhorní rovině Ostrovsko – sloupské v severní části
Moravského krasu, učiněného dne 16. srpna 1969.
_________________________________________________________________________________________________________________

Účastníci : M. Šlechta, M. Beníček, J. Vít, M. Fitz, V. Zúbek, V. Pípal, L. Buchtová, V. Štěpánek, M. Bauerová, M. Odehnalová.
V rámci řešení kritických míst v Amatérské jeskyni, zvláště pak možností prolongace směrem k předpokládanému soutoku Bílé vody a Sloupského potoka provedla Plánivská skupina
Speleologického klubu v Brně, dne 16. srpna 1969 potápěčský experiment na konci Povodňové chodby v sifonu, který dle dosud získaných poznatků koresponduje s aktivním tokem Bílé
vody.
Sestup do Amatérské jeskyně byl zahájen ve 13,00 hod. Desítičlenná skupina výzkumníků
dopravila na konec Povodňové chodby veškerý materiál, potřebný pro zajištění sestupu tří
potápěčů : M. Šlechty, M. Beníška a J. Víta.
Z technických důvodů zůstal J. Vít jako zajišťovací spojka s celou skupinou u sifonu a M.
Šlechta spolu s M. Beníškem proplavali jim již známý sifon, v němž nainstalovali telefonní
spojení.
Dva potápěči prošli cca 1 km po aktivním toku Bílé vody, kdy další cestu jim uzavřel velmi nízký polosifon. Tento úsek se podařilo obejít paralelní povodňovou chodbou o délce cca 2
km. Cesta je velmi komplikována ztíženou orientací, neboť chodby se neustále rozvětvují a
vytváří dokonalé podzemní bludiště. Po dvou hodinách usilovné a rychlé chůze, spojené s překonáváním různých překážek dospěli potápěči opět k aktivnímu toku, do něhož se z pravé
strany vléval menší potůček.
Od průzkumu dalšího, byť volného pokračování bylo z časových a bezpečnostních důvodů
upuštěno. Návrat zpět proběhl bez jakýchkoliv komplikací a celá skupina i s veškerou výstrojí
vystoupila opět na povrch.
Podepsáni všichni účastníci výzkumné expedice.
V Holštejně, 17. srpna 1969.
Za správnost opisu

Hugo H A V E L .

(Opis tohoto opisu provedl J. Pokorný. – Protože opisy jsou v podstatě dva, použil jsem opis,
který je podepsán Hugo Havlem. Druhý opis /který není nikým signován/ má ve dvou místech
jiný slovosled. Protože jde o opis, opsal jsem jej otrocky, jen s malými pravopisnými úpravami oproti originálu / Ostrovsko – sloupské v nadpisu, oproti ostrovsko – sloupské v originále,
Povodňové chodby – dnes již jde o vlastní název chodby, za slovem paralelní jsem vypustil
čárku, která se mi jevila v tomto místě jako zbytečná /. Jinak jsem dodržel text).

Přílohy :

Edice SE 3
Speleologická pracovní skupina „Tři senioři“
Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 – 12
„Speleologický klub Brno“.
Josef P O K O R N Ý :

Pokus o nalezení historie
Speleologického klubu
pro zemi Moravskoslezskou
v Brně.
1. dodatek
V pondělí, 11. 6. 2012 jsem navštívil Moravskou zemskou knihovnu a stáhl si z ročníků časopisu Československý kras ( z těch, které vydával Speleologický klub pro zemi
Moravskoslezskou v Brně, a které má MZK v databázi ) tj. z ročníků 1. / 1948 až
7. / 1954 všechny Organizační zprávy a z Výročních zpráv vždy jen organizační část.
Popisy výzkumných prací jsem vynechával. Jsou sice součástí historie SKB, ale nepovažoval jsem za nutné je do tohoto souboru informací zařazovat. Jsou kdykoliv dosažitelné
v MZK.

Záznamy z roku 1948 :

-3-

-4-

Tyto oskenované záznamy a organizační zprávy jsou převzaty z časopisu Československý
kras, vydávaný Speleologickým klubem pro zemi Moravskoslezskou v Brně, ročník 1 / 1948.
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Poznámka k článku Rudolfa Burkhardta :
V předchozím souboru, na straně 122 je fotografie skupiny speleologů, z nichž, jak jsem
uvedl, některé nedokážeme indikovat, jen víme, že je to snímek odněkud z Javoříčka. Domnívám se, že tento snímek se vztahuje k začátku výše uvedeného článku, obsahujícího zprávy o
realizovaných akcích.
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Záznamy z roku 1949
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Záznamy z roku 1950.
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Záznamy z roku 1951.
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Patrně jde o chybu v titulku, protože tato výroční zpráva se
týká v plném rozsahu roku 1951, i když byla přednesena na Valné
hromadě 25. února 1952. Zmiňuje se také o právní nejistotě, dané
zákonem č. 68 /1951 Sb.
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Záznamy z r. 1952 :
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Záznamy z r. 1953 :
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Záznamy z r. 1954 :
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Edice SE 3
Speleologická pracovní skupina „Tři senioři“
Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 – 12
„Speleologický klub Brno“.

Josef P O K O R N Ý :

Pokus o nalezení historie
Speleologického klubu
pro zemi Moravskoslezskou
v Brně.
2. dodatek

Rok 1965

Takhle vypadá zápis ze schůze Speleoklubu dne 6. prosince 1965.

A toto je pokus o jedno z počítačových oživení textu.

Toto je další pokus o oživení textu.

Pokus o opis téměř nečitelného zápisu z členské schůze SKB dne 6. prosince 1965 :

Zápis z členské schůze Speleologického klubu při Moravském
muzeu v Brně, konané dne 6. prosince 1965 v místnosti Moravského muzea.
Přítomní : Dle listiny přítomných.
1.) Předseda RNDr P. Ryšavý v 19,15 hod schůzi zahájil. Omluvil soudruhy dr. Slezáka,
J. Hamana, J. Grepla, K. Kačmaříka, Antonína Ludvíka, Babáčka Pavla, Sl. Veselého.
Seznámil členstvo s navrhovaným programem schůze. Program byl schválen. P.
H222immel dodává, že má námět do různého.
2.) Zapisovatel přečetl zásady bezpečnosti pro veškeré práce Speleologického klubu,
sestavené na návrh výboru klubu bezpečnostní komisí. Předseda vyzval přítomné
k vyslovení názoru na úplnost předpisu a upozornil, že zásady nejsou a ani nemohou
být dokonalé a ani nahrazovat celou problematiku bezpečnosti při výzkumu v jeskyních. Vyzval členstvo k respektování zásad schválených výborem a k jejich důslednému dodržování.
V diskuzi k tomuto bodu se přihlásil J. Himmel : Zásady nemají právního opodstatnění a není záruka, že je bude členstvo dodržovat. Vedoucí skupin, dle stanov klubu nemá žádná práva ani povinnosti. Jde spíše o výchovnou záležitost. Záleží pouze na
kázni všech účastníků exkurze. S.Rada navrhuje, aby usnesení komise v případě
zajištění šachtic, hlubších než 1 bylo ……………. A rozšířeno na šachtice 5m. Také
navrhuje změnu v definici bezpečnosti v prostorách se špatnou komunikací vzduchu.
Pracoviště má být opuštěno tehdy, udělá-li se jednomu z přítomných nevolno. Poukazuje na právní otázky a na ………………, aby byl veden u skupin pracovní deník, a
rovněž navrhuje větší iniciativu výboru při kontrole bezpečnosti na pracovištích – nesvalovat všechnu odpovědnost na vedoucího skupiny. (Vynechané a vytečkované
mezery jsou místa, kde je text nečitelný – pozn. opisujícího).
Předseda Ryšavý k Himmelovu negativnímu postoji prohlašuje : zásady byly vydány
ne proto, aby při případné nehodě byl někdo krytý, ale nýbrž proto, aby se zásady
dodržovaly a aby k žádné nehodě nedošlo. K Himmelovu ohrazení, že skupiny předpisy nebudou dodržovat dodává, že zásady jsou rozhodnutím výboru a jako takovým
je nutno se jim podřídit. Nesouhlasí s názorem J. Himmela který tvrdí, že tyto zásady
odporují stanovám.
P. Himmel navrhuje nechat o zásadách hlasovat na valné hromadě. Ing Šeda navrhuje,
aby v případě nějaké nehody se k výslechu dostavil někdo z výboru a jako takovým je
nutno se jim podřídit. Tento návrh byl schválen. P. Himmel navrhuje rozšířit výbor o
bezpečnostního referenta, případně jmenovat osobu pro bezpečnostní otázky při Krasové komisi GÚ ČSAV.
Valentová navrhuje praktikování přednášek o první pomoci a základních otázkách jištění pro nováčky. Himmel podává návrh na pojištění členů spolku. Předseda Dr. Ryšavý uzavírá diskuzi s tím, že bezpečnostní zásady, schválené výborem jsou platné pro
všechny členy klubu, ovšem věcné připomínky a dodatky k zásadám jsou vítané.
3.) Organizační referent žádal členstvo o pravidelné dodávání exkurzních zpráv i podání
závěrečné zprávy o činnosti za rok 1965. J. Himmel diskutuje na téma zneužívání
exkurzních zpráv členy klubu. Neuvádí však žádné konkretní údaje.

4.) Vedoucí skupin podávají zprávy o činnosti : Referuje skupiny MVŽ,OO… SSPVR
(tato pasáž je velmi nečitelná – pozn. opisujícího) , skupina Jedle, ……………. a
Pustožlebská skupina. Himmel nanáší návrh, aby klub zakoupil kopii filmu natočeného českou televizí v jeskyni ………………J. Přibyl odpovídá, že již objednal tuto
kopii. Předseda se táže, jestli byl do archivu klubu dodán protokol o objevu jeskyně
13 C.
5.) Předseda informuje přítomné o zasedání redakční rady pražského sborníku „Československý kras. Připomíná, že do rubriky zprávy je potřebné do ročníku 1. (číslo je nečitelné – pozn. opisujícího) dodat příspěvky a vyzývá k tomu členstvo. Doporučuje
rovněž autorům nějakých obsáhlejších článků zařazených do našeho krasu předat k publikaci do krasu pražského.
6.) S. P. Himmel vznesl na schůzi některé otázky, přednesené Speleologickému klubu při
Moravském muzeu dne 6.12.1965 v místnosti Moravského muzea. (Otázky viz příloha č. 1). K těmto vzneseným otázkám se rozvinula diskuze, která nevedla ke konkrétním závěrům. Proto bylo rozhodnuto, že SSPVŘ bude pozvána příští výborovou
schůzi, kde s ní budou všechny jimi podávané námitky a návrhy prodiskutovány.
7.) Předseda schůzi v 21,40 ukončil.
8.) V Brně dne 6.12.1965

Zapsal Jan Přibyl.

Tuto kopii zápisu, (která byla špatně čitelná už když byla napsaná, jde zřejmě o x – tý
průklep) jsem se snažil rozluštit a otrocky opsat. Pokud se mi podařilo text rozluštit (až na
pár slov), předkládám jej zájemcům o historii SKB.
Škoda, že nemáme Přílohu č.1 a další zápisy. Na mne tento zápis dělá ( možná jen subjektivní ) dojem, že vedoucí pracovních skupin nechápou, že jejich závazkem je vytvářet
pracovnímu kolektivu především bezpečné podmínky k práci. Dnes jsme o řadu let dál, tak
víme, že prevence je smysluplná a má i svůj ekonomický dopad, především v tom, že zabraňuje škodám na lidském zdraví i na majetku.
Josef Pokorný.

Rok 1970

Získaná torza korespondence se snaží zachytit, čím – jakými problémy Speleologický
klub Brno žil. Především to byl nedostatek prostředků, ale já se domnívám, že to byl hlavně
nedostatek cílevědomosti řadových členů ve vztahu ke snahám výboru. Působí to na mne
dojmem, že členové by toho od výboru hodně chtěli, ale kromě svého vlastního speleologického výzkumu nemají pro akce a snahy výboru pochopení ! Řídící funkce Speleoklubu je
tak nějak „chytána za ocas“. Cílevědomě, podle mého názoru pracují jen kroužky při
Závodních klubech ROH a skuteční odborníci v řadách speleologů.
Jaký je Tvůj názor, můj milý čtenáři ? Já vím, že to vypadá, (z pohledu na mne) jako by
frajtr chtěl být po válce generálem, ale chceme-li zpracovat skutečnou historii SKB, tak
musíme nějaké stanovisko zaujmout !

Rok 1971

¨

Rok 1972

A (možná jalová) úvaha Pokorného nakonec !
Speleologický klub stál v celém průběhu času před nutností volby, jejíž možnosti byly :
Najít cestu, jak prosadit smysluplné a odborné řízení speleologického výzkumu v krasu,
nebo se této cesty vzdát a ustoupit některé z odborných organizací, zřízených státem.
Je nutno si uvědomit, že SKB za sebou stále vlekl znevýhodněnost a nerovné postavení,
do kterého jej postavil zákon č. 68 z 12. července 1951. Řekl bych, že je celá řada členů,
která nechápala politickou situaci, které je nutno se podřídit, stavěla amatérský speleologický výzkum do popředí, i když to jejich organizaci SKB škodilo. Na druhé straně někteří
cílevědomí amatéři unikali do sféry Závodních kroužků ROH, čímž vlastně pod SKB podřezávali větev.
Z pohledu dneška je to celkem jasné. Ale tehdy byla jiná situace. Požadovala se víra (v
politický úspěch komunizmu) za každou cenu. Kdo začal myslet konstruktivně, byl nežádoucí. Někteří to chápali, šli s proudem a za vlastním prospěchem. Někteří to nechápali, ale
šli také s proudem, protože si mysleli, že tím slouží celku. Někteří to chápali a šli ze vzdoru
proti proudu, a tak se občas podařilo zničit i to málo dobrého, co lidi vybudovali. Co bylo
správné a co ne ?
Ve volné přírodě má každé stádo svoji hierarchii, která zpravidla vede stádo cílevědomě
a smysluplně. Příslušníci stáda potom tuto hierarchii respektují. Kdo se vzepře, je ze stáda
vytlačen a stává se kořistí predátorů. Když to funguje v přírodě, proč to nefunguje v lidské
společnosti ? Řekl bych, že proto, že zvířata nemají být proč nenažraná !!!
A kde jsme dnes ?
Jsme tam, kde jsme chtěli být ? Já bych řekl : „Jak kdo.“ Lidská společnost je různorodá, od těch kteří v potu tváře něco budují, o čem si myslí, že to bude společnosti užitečné, až
po ty, kteří jsou parazitními spekulanty a profitují na úsilí těch poctivých, věřících. Ale to už
je věc názoru a osobních postojů.
Řekl bych, že každý z nás si v průběhu „skotačení“ životem vytvořil vlastní filozofii, ze
které názorově vychází. Tuhle mi kdosi řekl, že neumím žít ! Proč ? Že neumím vymýšlet
„skrčky“ na lidi kolem a těžit z toho vlastní prospěch ? Já jsem spokojen s tím čeho jsem
v životě dosáhl a s tím co mám. Jinak žít by mne netěšilo. Tak mi odpusťte, že tady takhle
kecám. To já jenom proto, abyste mohli pochopit moji motivaci.
Josef Pokorný
Speleologická pracovní skupina SE – 3
(Tři senioři a jejich externí spolupracovníci)
při ZO 6 – 12, Speleologický klub Brno.
Motto : Tomáš Baťa :
„Krize je úpadek morálky !“
P.S. : Tolik moudra už bylo v průběhu věků řečeno a přesto si z toho lidé neberou poučení !
Udělejme tentokrát to, co je zapotřebí udělat ! O mně si můžete myslet co chcete ! Jste
přece svobodní lidé ! Nebo se vaše svoboda něčemu podřizuje ?

Při zpracovávání textů historických dokumentů
napsal L. Slezák tyto poznámky a poznatky :
Po prostudování materiálů o historii Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou
v Brně, soustředěných J. Pokorným docházím k těmto závěrům :

1.)Období vzniku a euforie po r. 1945 :

Klub má odborné vedení a požívá vážnosti. Dosáhl kolem 500 členů a pracuje na
celém území Moravy. Konec této éry přichází s novým spolkovým zákonem v roce
1951 a ještě později se smrtí Antonína Bočka v r. 1955.

2.) Pokus o záchranu speleologické činnosti :

Teritorium se zúžilo pouze na území Moravského krasu. Únik je v zájmových legálních institucích, tj. kroužcích ROH. Zbytek členské základny se volně organizuje
ve Speleologickém klubu Brno. Tato skupina kličkuje a využívá „nezájmu“veřejných
činitelů k postupnému přežívání.
Podle kusých informací STB sama se přesvědčila, že jeskyňáři nepáchají žádnou
činnost, která by poškozovala socialistický stát a tak ji nechává mimo zvláštní dozor.
SKB využívá Moravského muzea a podniku Moravský kras a dále přežívá v očích
členské základny coby legální spolek. Přichází o časopis, o výběr příspěvků, ale přežívá. Díky angažovanosti a osobním vazbám odborníků a příznivců.

3.)Přihořívá :

Prostřednictvím Krasové komise, jejího předsedy J. Přibyla a hlavně v důsledku
mimořádných událostí (vážné úrazy a úmrtí) se využívá tlaku (i veřejnosti) na dosažení bezpečnostních záruk a odpovědností. Znovu je zpochybněna právní realita SKB.
Nastává období hry s časem, kdy se po 6. Mezinárodním speleologickém kongresu v r.
1973 rýsuje možnost založení České speleologické společnosti.

4.)Přípravy :

SKB počítá kolem 200 členů, včetně kroužků ZV ROH, skupin vázaných přímo na
Moravské muzeum a sportovní organizace včetně organizací Ochrany přírody (TIS).
Na společné schůzi je usneseno, aby SKB vstoupil do budoucí ČSS jako jedna z jejích dílčích organizací.

5.)Konec příběhu :

V r. 1978 je ustavena Česká speleologická společnost (dále jen ČSS) a SKB a z ní vychází jako jedna ze základních organizací. Ostatní skupiny a kroužky vystupují jako
právní subjekty samostatně.
Vzniká tak v té době v Moravském krasu (asi ?) 12 základních organizací (dále jen
ZO), z nichž jediná, ZO 6 – 12 nese název „Speleologický klub v Brně“ a je jen
ubohým fragmentem dávno zašlé slávy „Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně“.

Toť Pyrrhovo vítězství !!!

Co je to „Pyrrhovo vítězství“ nám objasňuje úryvek z knihy
„Kronika lidstva“, kterou sestavil Bodo Harenberg a v Československé federativní republice před časem vydala společnost „Fortuna Print GmbH“ Bratislava, v r. 1992. Zde otištěnou pasáž najdete na straně 141 uvedené publikace.

Připomínky Igora Audyho :

Hledáme historii Speleologického klubu Brno :
Tyto informace poskytl kolega Igor AUDY
ze Základní organizace

Připomínky RNDr Jana Himmela :

Hledáme historii Speleologického klubu Brno :
Níže uvedené dokumenty poskytl RNDr Jan HIMMEL

Z České speleologické společnosti,
Základní organizace 6 – 11, Královopolská

Od RNDr Jana Himmela, ČSS – ZO 6 – 11 „Královopolská“
pro Josefa Pokorného, ČSS – ZO 6 – 12 „Speleologický klub
Brno“, pracovní skupina SE – 3.

Připomínky k textu „Zvláštního vydání Edice SE – 3
– 2012 na CD : (Přepis Dr. Himmelem zaslaného, ručně psaného dokumentu).
Viz výše.

Poznámka ke str. 2 :
Po roce 1951 pozvolný rozpad SKB přes nesmírnou heroickou snahu pracovníků Moravského muzea v Brně.
Poznámka ke vzpomínkám p. prof. RNDr R. Musila DrSc (pasáž „Netopýrka“) (str 13) :
Díra v příčném žebru u přítokového sifonu v Netopýrce dnes již není, odstřelil jsem ji
kolem r. 1959.
Dtto, prof. Musil, pasáž „1953-55 – Pracovní skupina Barová (str. 14) :
Studenty na Křenové vedl učitel Sobol.
Poznámka ke str. 27 a 28 – (Zastavení vydávání časopisu „Československý kras“ a jeho
opětovné vydávání Akademií ČSAV) :
Odnětí časopisu „Československý kras“ Moravě (Brnu) a jeho převedení do Akademie
ČSAV v Praze – to bylo v Brně chápáno a komentováno jako praktický dopad Pragocentrismu s tím, že jeho vydávání v Brně bylo úspěšné.
Poznámka ke str. 28, předposlední odstavec dole :
Osmý a devátý ročník „Československého krasu“, které vyšly jako sborníky (ročenky)
mám ve svém vlastnictví !
Poznámka ke str. 28, poslední odstavec :
1.) SKB nikdy nerozhodoval v krasu jinak, než v rámci svých členských skupin.
2.) Krasová komise ČSAV při GÚ Brno měla za úkol „řídit a plánovat výzkumné práce
v Moravském krasu“ s ohledem na ochranu krasu a dbát na solidnost a profesionalitu
při provádění výzkumných a bádacích pracích.
Zvláštní poznámka k poslednímu odstavci str. 28 :
V létech 1955 – 1956 jsem bezvýsledně pátral po nějaké speleologické organizaci v Brně,
až se mi někdy v pololetí 1956 podařilo získat kontakt na M. Fabíka, (který pracoval v GÚ na
ulici Kapitána Jaroše) a ještě až do 21.1.1957 trvalo, než jsem dostal legitimaci klubu č. 655.
Předsedou SKB byl tehdy p. profesor Miroslav Pokorný, jednatelem Fabík. Výbor tehdy
(tj. v létech 1955 – 1957) existoval,ale speleologickou činnost nevyvíjel.

Poznámky ke straně 38 :
Mám všechna čísla časopisu „Kras v Československu“ u jehož zrodu jsem stál, jehož název jsem navrhnul a který byl následně Přemyslem Ryšavým schválen.
Bibliografii „Krasu v Československu“ jsem sepsal ve své práci (doplnit kde – nezjištěno
– mám jen práci Dr. Himmela z r. 2005, nazvanou „Bibliografie povodí Říčky v Moravském
krasu“, který je sestaven abecedně podle jmen autorů. Některé články, které vyšly v periodiku „Kras v Československu“ jsou tam uvedeny, ale ne ty, které se týkají oblastí krasu mimo
Říčky. Jinou bibliografii Dr. Himmela neznám ! )
Smyslem SKB bylo – pouze koordinovat práce laiků (amatérů) tak, aby v objevitelském
nadšení neudělali více škody jak užitku.
Ochrana přírody a vědecké zpracování výsledků laikům nepřísluší a SKB o toto nikdy
neusiloval !
Poznámka ke straně č. 49 :
Nemyslím, že Poradní sbor v Blansku měl nějaký velký vliv na amatérskou speleologickou
činnost. Možná, že na Krasovou komisi časem někdo z Blanska chodil. (MNV) – To si již nepamatuji.
Nějakou dobu jsem byl členem Krasové komise, asi kolem r. 1967.
Poznámka : (Patrně ke Slezákovu vyhodnocení mnou sebraných dokladů o historii SKB).
Slezák : Ustavení ČSS v r. 1978 (?).

Doplněno RNDr Himmelem :

Historie Ostrovské skupiny speleologického klubu v Brně a skupiny ZO 6-16
Tartaros České speleologické společnosti.

Jaroslav Zoufalý.
Skupina vznikla 10 září 1959 nejprve jako Speleologická skupina pro výzkum Vintok
Speleologického klubu v Brně, přechodem zakládajících členů J.Přibyla, M.Šlechty,
J.Valouška, a J.Koláře ze Speleologické skupiny pro výzkum Říček Speleologického klubu /ved. J.Himmel/ do severní části Moravského krasu.
9.února 1960 byla přejmenována na Ostrovskou skupinu,dále jen OSSK. Činnost skupiny se zaměřuje na průzkum Vintockého jeskynního systému, jeskyně Zahradní,Ostrovské propasti, Lopače a Šamalíkových jeskyní, Staré Rasovny, Nové Rasovny, 10.A.Příčné, Spirálky, Plániv, Jedelského propadání a jeskyně Dagmar. Vedoucí skupiny J.Přibyl.
Členové: J.Šlechta, M.Šlechta, V.Valoušek, J.Valoušek, J.Kolář, J.Vondráček, O.Padrtka,
F.Hrouda, J.Zoufalý, R.Gottvald, J.Tenčík, V.Sita, S.Čermák,R.Israel, M.Jeschke, Z.Poč,
S.Veselý, J.Nahodil, I.Pyszczyk. Základnou skupiny je kůlna u obytného domku pana
Floriana Koudelky na Pindulce.
V září 1961 se po vzájemné dohodě OSSK rozděluje, J.Šlechta, M.Šlechta,V.Valoušek, J.Vondráček a O.Padrtka odcházejí na Holštejnsko a zakládají Speleologickou skupinu pro výzkum Plániv. OSSK a SSPVP spolu nadále úzce spolupracují. (Expedice Barazdaláš atd.) Základnou Plániváků jsou ubikace dělníků v lomu Velká dohoda a kůlna na
Pindulce.
V roce 1962 přicházejí do OSSK M.Till, J.Sýkora, M.Krejčí. Na počátku roku 1963
pomáhá OSSK stavět srub,,Chatu děsu“u Michalky(doprava střešních trámů na základy
chaty z bouračky v areálu Moravského muzea,které domluvil L.Slezák). V roce 1963
vstupuje do OSSK L.Vojtenko, A.Podškupka,R.a P.Goltflamové, H.Havel, J.Říčka,
M.Munclinger, S.Mayer,M.Filipínský.
Nad Vintokami stavíme v roce 1965 základnu zvanou ,,Konzerva“. V roce 1967
přestupují do OSSK členové Speleologické skupiny z Říček. S.Cigánek, V.Cigánková,
V.Dobeš, Z.Hanžl,T.Hanžl,K.Hunka, V.Karouš, K.Svobodová, K.Svoboda, S.Knecht,
J.Šindelář, S.Kroupa,V.Gregor.
V roce 1968 se stává vedoucím OSSK J.Zoufalý. V říjnu téhož roku je založena T.O.
Karabina. V roce 1969 se stává vedoucím OSSK S.Cigánek. Protikomunistické názory
členů OSSK, které se ozývaly v restauraci U Němců vedly k tomu , že nám Ostrovští
komunisté v roce 1972 srovnali ,,Konzervu“ se zemí.
1

Od roku 1973 OSSK používá základnu Jedelské skupiny Speleologického klubu.
V roce 1975 stavíme společnou základnu za lomem Velká dohoda. V roce 1977 se OSSK
a Jedelská skupina slučují. Vzniká skupina Tartaros Speleologického klubu. Vedoucím
Tartarosu se stává S.Cigánek. Členové skupiny Z.Bartoň, J.Blažejovský, A.Cigánková,
L.Černý, J.Dařena, J.David, V.Dobeš, V.Dolníček, P.Dvořák, M.Dvořáková, J.Gratias,
M.Guter, T.Hanžl, V.Hofmann , K.Hunka, RNDr D.Hypr, P.Hamřík, P.Jelínek, O.Jelínek, S.Kroupa, M.Munclinger, J.Múčka, R.Richter, J.Rujbr, J.Sedlák, J.Šindelář, Ing
F.Šmikmátor, J.Šmikmátorová, M.Vévoda, S.Vévodová, J.Zábranský, M.Zábranská,
P.Zahradník, I.Zitterbart, J.Zoufalý,V.Zoufalá.
V roce 1979 vstupuje Tartaros do České speleologické společnosti jako ZO 6-16
Tartaros. Členská základna se rozšiřuje o nové členy: doc RNDr J. Demek DrSc,
A.Dolníčková, MVDr J.Schroffel, S.Roman, Z.Hunková, Ing J.Hodina, Z.Tůma, M.
Vobora, S.Klimeš, R.David, I.Davidová, M.Kala,P.Kýr,V.Šmerek, J.Šikula, P.Šikula,
P.Střelec, L.Kroupa, M.Cigánková,J.Časta, J. Matula, J.Chudlaský, J.Stéblová,
M.Homola,V.Svoboda, F.Doležal,V.Bělehrádek, M.Čundová, M.Skýba, Z.Musil,
M.Preisler, P.Kotlan, J.Slonek, M.Kanioková, F Musil.
V roce 1981zakládáme Speleologickou záchranou službu do které vstupují další členové z různých speleologických skupin.
Členové Tartarosu kteří pracovali – pracují ve Speleologické záchranné službě:
S.Cigánek, V.Dolníček, F.Šmikmátor, P Zahradník, J.Zoufalý, P.Střelec, V.Bělehrádek,

Průzkumné práce a objevné postupy OSSK - Tartarosu
1958 Mapovací práce a průzkum Květnické propasti u Tišnova. Dosažená hloubka
–76m.
1959 Vintocká propast I. Objev Říceného dómu.
1959 Spoluúčast na průzkumu propasti Barazdaláše pořádané Speleologickým klubem.
Dosaženo dna v hloubce -182m .
1960 Ostrovská propast. Objev SV větve. Mapovací práce , dále jen M.p.
1960 Ostrovská propast. Průzkum odtokového sifonu.
1960 Prolongace jeskyně 10.A. Příčná. M.p.
1960 Objev prostor ve Středních patrech Vintocké propasti I.
1960 Vintocká propast I. Čerpání sifonu ve Středních patrech.
1960 Stará Rasovna.Průzkum Keprtovy chodby.Mp.
1960 Průzkum jeskyně Dagmar.
1960 Plánivy. Transport 25 klád 2,5m dlouhých pro podzemní tábor do Hlinitého dómu.
1960 Plánivy. Transport dalšího materiálu pro podzemní tábor.
1960 Plánivy. Objev další části Stříbrných dómů a prostor nad travertinovou deskou
Hlinitého dómu. Zpřístupňování 2. a 3. meandrů a Borisovy propástky. Průzkum komínů
v Hlinitém dómu.
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1960 Průzkum středních pater Nové rasovny a Lipovecké chodby.
1960 Znovuotevření a částečné zpřístupnění Zahradní jeskyně.
1961 Plánivy. Objev IV meandrů.M.p.
1961 Vintocká propast I. Zpřístupnění pokračování Středních pater.M.p.
1961 Vintocká propast I. Průzkum Jižní chodby v Říceném dómu.
1961 Rozdělení OSSK,část členů odchází na Holštejnsko a zakládají SSPVP.
1962 Vintocká propast I. Objev Východní chodby v Říceném dómu.
1962 Kompletní zmapování Říceného dómu.
1963 Vintocká propast I. Objeveno severní pokračování chodby Ozvěny.
1963 Propast u Obrázku. Znovuobjevení Kalcitového dómu.
1963 Šachta za Evropou a Indií. Průzkum komínů.
1963 Jedle. Menší objev za Dračími zuby.
1964 Průzkum propasti Barazdaláš.-182m.
1965 Stavíme základnu nad Vintokami zvanou ,,Konzerva“.
1965 Vintocká propast I. Odstřelování kalcitové brekcie na Absolutním dně.
1965 Otevíráme Šachtu průvanů.
1965 Společňák. Průzkum komínů v Hale.
1965 Barazdaláš. Objev Horizontální větev.M.p.Hloubka propasti 205m. 7.7.Šolim.
1966 Barazdaláš. Speleus Dolničkus- plch nalezený v hloubce –120m.
1967 Propasťovité bludiště. Objev 15m pokračování Absolutního dna.
1967 Znovuotevření Šamalíkových jeskyní.
1967 Vintocká propast I. Objev krátkého pokračování v Souběžné chodbě (přítok)
1967 Barazdaláš.Průzkum propasti,TV Košice a reportéři časopisu Květy.
1968 Znovuotevření Lopače.
1968 Vintocká propast I. Prolongace Středních pater 35m Dóm ing. Rady.
1968 Zahradní jeskyně. Objev propasti Otrhánek.-12m.
1968 Šamalíkovy jeskyně. Objev propasti v Dómu se závrtem.–13m.
1968 Otevíráme průvanovou ventarolu Zoufalka.
1968 Šachta průvanů. Ukončení práce.-25m.
1969 Zasypání Šachty průvanů.
Geologie prováděna průběžně v letech 1959-1970
1970 Rozšíření „Konzervy“
1970 Jandourkovy závrty. Průnik do hloubky 10m.
1970 Šamalíkovy jeskyně. Hloubení šachty do hloubky 30m na aktivní tok..M.p.
1970 Společňák. Objev pokračování Mrtvého propadání.M.p.
1972 Zbourání ,,Konzervy“.
1973 Používáme základnu Jedelské skupiny.
1975 Stavíme základnu za lomem Velká dohoda.
1975 Spolupráce se skupinou Topas. V jeskyni U čtyř vchodů objeveno 15m pokračování.
1975 Znovuotevřen ponor Domínka.M.p.
1976 Jeskyně Liščí díra. Objeveno pokračování Západní chodby v délce 20m, hl.20m.
Mapovací práce.
1977 OSSK a Jedelská skupina se slučují. Vznik Tartarosu, Speleologického klubu Brno
1977 Lopač. Ražená šachta do hloubky 4m.
1978 Domínka.Geofyzikální průzkum v oblasti ponoru.
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1978 Jandourkovy závrty.Geofyzika SOP.
1979 Jandourkovy závrty. Ražená šachta do hloubky-15m.
1979 Znovuotevření Šamalíkových jeskyní a zaskružování vchodu.
1979 Vstupujeme do České speleologické společnosti jako ZO 6-16 Tartaros.
1980 Jeskyně v Panském klínku. Průzkumná sonda 1m. hluboká 10m.od vchodu.
1980 Císařská jeskyně, Panáčkova jeskyně.Čerpací a barvící pokus.
1980 Jandourkovy závrty. Objevena 4m. volná prostora.
1981 Jandourkovy závrty.Geofyzika KP-SOP.
1981 Šamalíkovy jeskyně.Zpřístupnění propasti v dómu Se závrtem.M.p.
1982 Šamalíkovy jeskyně. V propasti pod dómem Se závrtem kopaná šachta –5m.
1983 Jandourkovy závrty.Geofyzika NT – VES.
1983 Lopač (starý).Geofyzika NT – SOP
1984 Lopač (starý).Geofyzika NT
1984 Mlynářovo propadání.Geofyzika VDV – NT
1984 Mlynářovo propadání – Blažkův závrt.Geofyzika VES
1985 Císařská jeskyně. Mapování prostor ve spodním vchodu /severní část/Pavlíkův
dómek.
1985 Lopač. Objeveno 250m. chodeb s aktivním tokem ukončeným sifonem.M.p.
1985 Lopač. (nový) Geofyzika NT.
1985 Lopač. Zaměření a zahájení hloubení šachty nového vchodu do Lopače.
1986 Lopač (nový) Geofyzika NT.
1986 Lopač. Pokus o vyčerpání Přítokového a Odtokového sifonu.M.p.
1987 Lopač. Průnik v odtokovém sifonu do vzdálenosti 34m v hloubce 6-8m.ZO 6-09
1987 Mlynářovo propadání- Lopač /přítokový sifon/ čerpací pokus.
1987 Šachta Adamováků.Znovuotevření jeskyně.Mp.(polygon+připojení k Šam.j.)
1988 Jeskyně 579A. Mp.
1988 Škrapová propast. Objev Kotevní jeskyně. Spolupráce skupiny ZO 6-23 Aragonit.
1988 Císařská jeskyně. Objevení 35m labyrintu chodeb pod Horním vchodem.
1989 Vintocká propast I. Dokončení lanového traverzu v chodbě Ozvěny.
1989 Lopač. Čerpání Odtokového a Přítokového sifonu. Spolupráce se ZO 6-19 Plánivy
1990 Lopač. Ražení štoly nad sifonem.M.p.
1990 Manželský závrt. Zmáhání a dřevení šachty do hloubky 5m.
1990 Škrapová propast.V západní části puklinové propasti sestoupeno do hloubky –15m.
1990 Lopač. V dómu pod vstupní šachtou prolongace pukliny VJV směru délka /10m./
1991 I. Šachta do Mlynářova propadání
1992 Mlynářovo propadání.Objev 20m starého řečiště.Mp.
1992 Šachta Adamováků – Šamalíkovy jeskyně. Geofyzika VDV
1993 II. Šachta do Mlynářova propadání
1994 II. Šachta do Mlynářova propadání.
1994 Jeskyně Liščí díra. Průzkum komínů v Dómu sexu.
1995 Lopač.Průnik v odtokovém sifonu do vzdálenosti 62m. ZO 6-23 Aragonit
1995 Lopač. 3.9.1995. Tragické úmrtí ing. Jana Šimečka. Ražení šachty k J Šimečkovi
1995 Lopač.Objev 65m řečiště .Objev 45m řečiště za sifony.(ZO 1-04 a 1-05)
1996 Lopač. Prolongace Tulení chodby. Délka polygonu 10m.
1997 Lopač.Zahájení prací v přepadu.
1998 Mlynářovo propadání. Celková délka polygonu je 40m,hloubka-16m.
1998 Lopač. Pokračování prací v Přepadu.
1998 Vintocká propast I. Průzkum komínů v chodbě Souběžné.
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1998 13.C. 31.10.1998. Tragické úmrtí Michala Skýby.
1999 Lopač. Hydrotěžba v Přepadu.
1999 Vintocká propast I. Nový lanový traverz chodbou Ozvěny a z Dílny.
2000 Manželský závrt.Vyražení 19m nové vstupní šachty do Hliněného dómu.
2000 Spolupráce s MSK na jeskyni V Lomu
2000 Lopač. Čerpání dvojice koncových sifonů.
2001 Lopač.Průnik Přepadem za sifony.Objev Velikonočního dómu a 200m řečiště.
2001 Vintocký jeskynní systém. Uzávěry vchodů do Škrapové prop.a Vintocké prop.II
2002 Lopač. Průzkum komínů, prolongace chodby nad sifonem a také u sifonu.
2002 Spolupráce se skupinou Topas.Objevení pokračování Suchdolského ponoru.
2003 Vintocká propast I..Objev Kalcitové propasti.
2003 Vintocká propast I. Práce v závalu na konci chodby Ozvěny.
2003 Manželský závrt. Průnik do dómu Obřích hrnců.
2003 Krasovský ponor.Objev volných prostor ponoru.
2003 Vintocká propast I. Prolongace Jižní chodby v Říceném dómu. Komín výška 25m.
2004 Lopač. Projekt Lopač.Čerpání odtokového sifonu.
Geologie prováděná průběžně v letech 1980 – 2004

Zahraniční expedice
Od roku 1970 až do roku1990 byla podniknuta řada expedic do krasových oblastí Polska, Rumunska,Bulharska,Maďarska,Jugoslávie,NDR,Itálie,Belgie,Francie a Rakouska.
1991 Ve spolupráci s Belgickou speleologickou skupinou ASAR byla podniknuta exkurze do polských Tater. Byly navštíveny lokality Sniežna, Čarna diera a několik dalších jeskyní.
1992 Exkurze do Slovenského krasu. Propasti Žomboj a Brázda. Expedice Francie.
1993 Expedice Francie.
1994 Expedice do Julských Alp. Výstup na Prisojnik /2547m.n.m / Expedice Francie.
1995 Expedice Francie.
1996 Exkurze Julské Alpy, Polsko propast Velká Sněžná,Slovenský kras. Expedice
Francie.
1997 Ve spolupráci s klubem ASAR byla uskutečněna expedice do systému CUOMO
D´HYURNEDO v Pyrenejích /-1004m délka systému 94843 m / Dále byly navštíveny oblasti Jura a Vercors. Ve spolupráci s kluby Speleo Rožňava a Speleo Badizer byly navštíveny propasti a jeskyně Slovenského krasu. Byla navštívena také
jeskyně Stratenská ve Slovenském ráji. Při druhé expedici na Silickou planinu byly
objeveny dvě nové jeskyně.
1998 Expedice do Slovenského krasu. Sestup do propasti Kunia /-204m / na Jasovské
planině. Byla také podniknuta exkurze do Pyrenejí.
1999 Expedice do Slovinska. Byla navštívena planina Molička v oblasti Kamnicko –
Savnijských Alp. Bylo objeveno několik neregistrovaných propastí. Expedice do
Slovenského krasu. Objevena propast ,,Garlika“ /-40m / Expedice Francie
2000 Expedice do oblasti Kamnických a Savnijských Alp. Objeveno několik nových
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propastí, z nichž nejhlubší dosahuje hloubky /-124m / Expedice do Slovenského
krasu, Expedice Francie.
2001 Expedice: Slovenský kras, Malá Fatra, Julské Alpy. Expedice Francie.
2002 Expedice: Slovenský kras. Člen Tartarosu se úspěšně podílel na záchranné akci
v Maďarsku. Expedice Francie.
2003 Expedice: Slovenský kras. Expedice Francie.
2004 Expedice Francie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracoval J.Zoufalý na základě exkurzních zpráv OSSK a Tartarosu, vlastních exkurzních zpráv a vzpomínek, s laskavým přispěvkem RNDr J. Přibyla DrSc a dalších pamětníků. Lit: Hugo Havel: Přehled průzkumných prací a jejich výsledků v historii Moravského krasu. Knihovna České Speleologické Společnosti svazek14.
Přehledy mapovacích skupin poskytl RNDr Dušan Hypr
Přehled mapovacích skupin.
Jeskyně ponoru Lopače (č. 581, 581/1 a Mlynářovo propadání)
ROK jeskyně nebo část
mapérská skupina

Lopač od šachty na zahrádce u
ponoru (body pol. 1 – 12)
1985 Lopač od šachty na zahrádce u
ponoru (body pol. 13 – 33)
1986 Lopač od šachty na zahrádce u
ponoru (body pol. 33 – 45)
1986 Lopač – přítok (body pl. 53-- 60)
1986 Lopač – Stínače (38 až 38.3)
1986 P14, Lopač - šachta z louky,
odtokový sifon (vč. bodů 45-53,
46cdef a 46.1-5)
1986 Dóm pod Šachtou (45ab)
1995 Lopač (Šimečkův, 581/I), vchod
až sifon (bod 10)
1996 Lopač (Šimečkův, 581/I), bod 10
– sifony - Zával
1998 Lopač (Šimečkův, 581/I),
chodba nad sifony 1. část
2001 Lopač (Šimečkův, 581/I),
chodba nad sifony - Zával
2001 Lopač (Šimečkův, 581/I), Zával
– Velikonoční dóm až bod 8 v
meandrech
2001 Lopač (Šimečkův, 581/I), bod 8
přes vodopády – odtokový sifon
1998a Lopač (Šimečkův, 581/I)
ž
Rozšiřující - doplňující měření
2003
1992 Mlynářovo propadání
1984

Hypr Dušan, Zoufalý Jaroslav (jun.)
Hypr Dušan, Zahradník Pavel
Hypr Dušan, Zoufalý Jaroslav, Roman Svatoslav.,
Zábranský Jaroslav
Hypr Dušan, Zoufalý Jaroslav, Roman Svatoslav.
Hypr Dušan, Zoufalý Jaroslav, Dobeš Václav
Hypr Dušan, Zitterbart Ivo, Blažejovský Matěj
Hypr Dušan, Hypr Mikuláš, Kudělásek Vít, Rujbr Jiří,
Zábranský Jaroslav
Hypr Dušan, Zoufalý Jaroslav, Zábranský Jaroslav
Hypr Dušan, Koudelka Petr, Bartoň Miroslav, Hypr
Mikuláš, Dohnalová Petra, Kratochvíl Radim
Geospeleos 1-05, Zlatý kůň 1-09
Hypr Dušan Hrušáková Milana
Hypr Dušan Hrušáková Milana
Hrušáková Milana, Kratochvíl Radim, Kaplan Petr, Hypr
Dušan
Hypr Dušan, Hrušáková Milana, Dolníček Vladimír
Musil František

Hypr Dušan, Dobeš Václav

Jeskynní systém Vintoky (Vintocká I, Vintocká II, Škrapová)
ROK

jeskyně nebo část

1983

Vintoky I. – Střední patra

1988

Vintoky I. (vchod – dno Ústřední
prop.)
Vintoky I. , Ústřední prop. Absolutní dno – Řícený dóm
Vintoky I.., chodba Ozvěny
Vintoky I..

1988
1988
2001

mapérská skupina

Hypr Dušan, Cigánek Svatopluk, Zábranský Jaroslav,
Zahradník Pavel
Hypr Dušan, Zoufalý Jaroslav
Hypr Dušan, Hodina Jiří
Hypr Dušan., Zoufalý Jaroslav.,
Musil František, Musil Zdeněk., Doležal Filip.
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Jeskynní systém Vintoky (Vintocká I, Vintocká II, Škrapová)
2002
2002
2002

Vintoky II.
Škrapová propast
Chodba Souběžná

Musil František, Škrobák M.
Musil František, Doležal F.
František Musil, Bělehrádek

Jeskyně Liščí
ROK
1993
1995

jeskyně nebo část
spodní vchod – Východní chodba
Západní chodba nad Dóm sexu

mapérská skupina
Hypr Dušan, Dobeš Václav
Hypr Dušan, Dolníček Vladimír

Jeskyně Šamalíkovy
ROK

jeskyně nebo část

mapérská skupina

1982
1982
2002

vchod – dóm se závrtem
dóm pod dómem se závrtem
připojení na nový polygon (F.
Musila)

Hypr Dušan, Zitterbart Ivo
Hypr Dušan, Zitterbart Ivo
Hypr Dušan, Hrušáková Milana,Zoufalý Jaroslav

Jeskyně Šachta adamováků
ROK

jeskyně nebo část

mapérská skupina

1987

horní i spodní patro

Hypr Dušan, Hypr Mikuláš, Dobeš Václav, Zoufalý
Jaroslav, Poledňák Igor

Povrchová měření
ROK

1986
1986
1986
1988

1995
2001

2000
až
2003

jeskyně nebo část

ponor Lopače– Lopač (vchod
z louky), Mlynářovo propadání,
ponor Lopače– Lopač (vchod
z louky), Mlynářovo propadání,
nivelace P14
P14, vchody Liščí, Vintok,
Šamalíkovy, Šachta adamováků
– P14
Nový Lopač (Šimečkův) –
povrchové připojení na P14
Vytyčení P14, křížek, ponor
Krasovského p.., Vintoky I,
V Hložku (601), teodolit
Vchody - situace Liščí, Vintoky
II, Vintoky I,

mapérská skupina

Blažejovský Matěj., Hypr D., Zitterbart Ivo.
Hypr Dušan Roman Svatoslav., Šmikmátor Ferdinand,
Rujbr Jiří
Cigánek Svatopluk
Hypr Dušan, Dobeš Václav, Zoufalý Jaroslav, Zoufalá
Věra
Hypr Dušan, Dobeš Václav
Kratochvíl Radim, Hrušáková Milana jun., Hypr Dušan,
Vojtenko Ladislav, Zoufalý Jaroslav
Musil František

Nepřipojené měřené úseky v zájmovém území skupiny TARTAROS s.l.
ROK

1984
1983
1984
1984

1985

jeskyně nebo část

Lopač od šachty na zahrádce u
ponoru (body pol. 1 – 12)
Jandourkovy – povrchová situace
Jandourkovy závrty - šachta
Jandourkovy závrty, pozice
předvrtů v šachtě
Jedle
Domínka
Pavlíkův dómek a část chodeb
v Císařské jeskyni (v severní části)
Manželský závrt

mapérská skupina

Hypr Dušan, Zahradník Pavel, Roman Svat, Zoufalý J.
(jun.)
Hypr Dušan,, Dobeš Václav
Hypr Dušan, Hypr Mikuláš, Zoufalý Jaroslav, Múčka
(Frigo)
Hypr Dušan, Schröffel (Kravař)
Šmikmátor Ferdinand
Šmikmátor Ferdinand
Hypr Dušan, Dolníček Vladimír, Hypr Mikuláš
Gregor, Láznička, Čížek, Dolníček Havel 1972
F. Musil 2003
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Richard Cendelín
Josef Pokorný

Josef Pokorný :

Na návštěvě u přátel v Hranickém krasu.
O velikonocích roku 2012 mi moc dobře nebylo. Hned po svátcích mne hospitalizovali
v nemocnici a po cca týdenním vyšetření jsem se 24. dubna 2012 podrobil operaci srdce. Následovala rehabilitace. Po třech měsících domácího úsilí o návrat k předcházející tělesné
kondici jsem byl vyslán k doléčení do lázní Teplice nad Bečvou.
Než v tom místě byly vybudovány lázně, jmenovalo se to tam Zbrašov. Dodnes toto jméno
stále nese část těch Teplic nad Bečvou, ležící na kopci nad lázeňskými sanatorii. Že vám, jeskyňářům název Zbrašov něco připomíná ? No ano, přece Zbrašovské aragonitové jeskyně !
Kdo z jeskyňářů o nich neslyšel ? A do tohoto kraje jsem byl vyslán k doléčení !

Na snímku výše vidíte údolí řeky Bečvy s lázeňskými budovami. Taková ta budova se sedlovou střechou, obklopená zelení lesa, ležící na levém břehu Bečvy (která vytéká ze zátočiny
směrem k nám, proto levý břeh) to je právě stavení, ze kterého se vchází do podzemních prostorů Zbrašovských aragonitových jeskyní. Ta velká budova na levém nábřeží je lázeňský
dům Bečva a budova vstupu do Zbrašovských aragonitových jeskyní je v lese, kousek nad ní.
Záběr byl pořízen ze zříceniny středověkého hradu Svrčov, ležící ve Státní přírodní rezervaci
„Hůrka“.
Provozovatelem těchto zpřístupněných jeskyní je Základní organizace České speleologické
společnosti č. 6 – 23 pod správou Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze. Provozní vedoucí, srdcem i mozkem tohoto provozu jeskyní je kolegyně Barbora Šimečková. Celková
délka tohoto jeskynního areálu činí 1 322 m chodeb s denivelací (výškovým rozpětím) 55 m,

-2a se zpřístupněným návštěvním okruhem, dlouhým 375 m. Východ z jeskyní se nachází na
nábřeží řeky Bečvy a prohlídka návštěvního okruhu trvá cca 50 minut.

Toto jsou bližší záběry na budovu Správy Zbrašovských aragonitových jeskyní.

-3-

Obr. nahoře : Vstup do budovy, obr. dole : Odbavovací hala pro návštěvníky. Tudy se do
jeskyní vchází.

-5-

Obr. nahoře : Začátek prohlídky jeskyně. Obr. dole : Návštěvníci.

-6-

Obr. nahoře : Pozor, plynové jezero, nebezpečí života ! Obr. dole : Gejzírové stalagmity.

-7-

Obrázek nahoře : Galašův dóm. Obr. dole : Turecký hřbitov.

-8-

Obr. nahoře : Strážce jeskyně (a pokladu).

-9-

Obr. nahoře : Východ z jeskyně na nábřeží Bečvy. Obr. dole : Usměvavá paní vedoucí, Barbora Šimečková.

- 10 -

Obr. nahoře : Vstup do přírodní rezervace Hůrka. Obr. dole : Cesta k Hranické propasti.

- 11 -

Obr. nahoře : Pohled do jícnu Hranické propasti. Obr. dole Jiný pohled do propasti.

- 12 -

Obr. nahoře : Na zřícenině hradu Svrčov . Obr. dole : Pohled ze Svrčova na sanatorium
„Janáček“ kde jsem bydlel a absolvoval léčebné procedury.

- 13 -

Řez podstatnou částí Hranického krasu. Obrázek převzat z prospektu Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Když náš šéfredaktor a koordinátor tématických okruhů, Mgr Ladislav Slezák uviděl obrázek usmívající se Barbory Šimečkové, neodolal a rozšířil tyto řádky o
svoji poznámku :

L. Slezák :

Přesto aspoň kousek historie, když se nám paní vedoucí usmívá na
přivítanou !

Vlastní jeskynní systém byl objeven více méně náhodně při těžbě vápence v malém lomku
„Na Baránce“ v r. 1912. Hlavní průzkumnou dvojicí byli bratři Čeněk a Josef Chromí, kteří za
velkého úsilí a dramatických událostí dovedli práce do stadia, kdy do jeskyní byl z povrchu
proražen nový vchod. Následná éra zpřístupňovacích prací byla korunována otevřením
jeskyní v r. 1926.
Od té doby se vystřídala řada provozovatelů, avšak historickým mezníkem bylo předání
jeskyní po roce 1989 do správy tehdy zcela nově ustavené „Správy českých a moravských
jeskyní“ se sídlem v Blansku, existující v gesci Státního památkového ústavu v Praze. Následně, po osamostatnění Ministerstva Životního prostředí České republiky byly jeskyně převedeny pod Agenturu Ochrany přírody MŽP ČR.
Právě v období po r. 1989 se kolem provozu Zbrašovských Aragonitových jeskyní objevuje velice agilní slečna – naše Baruš. To ona neúnavně agitovala a jezdila na MŽP (ministr
Moldan), kde bojovala za jednotu našich jeskyní.

- 14 Stala se z ní časem jedna z nejlepších vedoucích jeskyní, zapálená, důsledná i náročná na
ostatní kolem. Sláva jeskyní šla nezadržitelně vzhůru !
Nádherně našlápnuto i do rodinného života s jeskyňářem a potápěčem J. Šimečkem bohužel netrvalo dlouho. Po tragické události, při níž J. Šimeček přišel o život v jeskyních Lopače
v Moravském krasu, se ještě s větší vervou pustila do řízení jeskyní. Její velkou radostí je
synek Vojta.

Motto :

Na Zbrašově, tam je lůka
z ďůr ve skali vítr fůka.
Šla tam kolem naša Barča.
Vyšlapuje, sem tam kůka.
Fůk ! A už je bez klobůka.

Závěr J.P. :
Prostě : Barbora je statečná žena do nepohody. A když se rozzáří, jako by vyšlo sluníčko !

Edice SE 3
Speleologická skupina „Tři senioři“
Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 – 12
„Speleologický klub Brno“.

Tématický okruh č. 9 :

Náš žalov.

Název práce :

Vzpomínka na Doc.
Karla Valocha.
Koordinátor tématických okruhů a autor této práce :
Mgr Ladislav Slezák
Redakční spolupráce :

Copyright : Pavel Pokorný, Brno 2009
Možný kontakt : jos.pokorny@seznam.cz

Richard Cendelín
Josef Pokorný

Ladislav Slezák :

Vzpomínka na Doc. Karla Valocha.
Vážený Karle !
Tentokrát se v telefonu neozval tvůj milý hlas tak, jako častokrát před tím, ale hlas tvého
kolegy Petra, hlas přiškrcený, zdrcený a smutný. Vydal jsi se na dalekou cestu za řeku Stix.
Bez rozloučení, jako by to bylo jen na kratičkou dovolenou, ale zatím je to „na furt“.
Já vím, že ti tam smutno nebude. Máš tam pěknou partu kamarádů, z nichž nejnedočkavější je určitě Vilda. Je tam taky Eman, Dědek, Harry i Jarda. Ten poslední mně to ale díky
tobě pěkně zavařil. Když se rozhodovalo o mém nástupu do Krasového oddělení v Muzeu a
tvůj hlas rozhodl v můj prospěch, Jarda mne ze vzteku exkomunikoval z autorského kolektivu
Základní geologické mapy Moravského krasu.
Jeskyně Kůlna byla naším velkým poutem po řadu let. Výsledky naplnily jistě víc jak
vrchovatě tvoje představy o precizní a fundované vědecké práci. Jak mnoho se diskutovalo o
původu křišťálu, z něhož pocházela řada nálezů unikátní kamenné industrie. Vedlo to
dokonce až tak daleko, že jsme spolu několik let vyráželi do terénů Českomoravské vysočiny
a do úmoru sbírali křišťálové odštěpy.
Obraz magdalénského lovce a sběrače z Moravského krasu se pozvolna doplňoval o
vytrvalého sběrače materiálů vhodných pro výrobu kamenných nástrojů, desítky kilometrů za
hranicemi jeho teritoria.
Když míjím jeskyni Žitného ve Křtinském údolí, nemohu nevzpomenout tvého zážitku,
který přichází jen jednou za život : „Když jsme při kopání archeologického profilu uvolnili
část svahu, začalo se na nás s řinčením sypat rozbité sklo. Byli jsme přesvědčeni, že jsme
narazili na skládku rozbitých hospodských půllitrů, které tam někdo nedovoleně naházel.
Záhy jsme nechtěli věřit svým očím. Nešlo o rozbité sklo, ale o desítky kamenných nástrojů a
štěpin, vyrobených z čirého alpského křišťálu !“
Tvoje archeologické nadšení tě vázalo k jeskyním, kterým jsem celoživotně propadl i já.
Naše letité přátelství i profesní spolupráce vycházela ze vzájemné důvěry a respektu. Velmi
jsem si cenil tvého klidného přístupu a nadhledu, smyslu pro humor a ochoty vždy vycházet
vstříc potřebám druhých.
Život se s tebou nemazlil, zůstal jsi přes to optimistou, povzneseným nad řevnivostí a nenávistí kvetoucí mezi kolegy a ve společnosti všeobecně. Čas šel nezadržitelně a když jsme
slavili tvé devadesátiny, shodli jsme se na tom, že nemá šanci tě převálcovat. A najednou je tu
konečná.
Díky Karle za všechno, co jsme spolu prožili, neboť to bylo krásné a čisté. V čase mně
ještě vyměřeném budu vždy na tebe vzpomínat.
Tvůj Laďa.

V jeskyni „Kůlně“ dne 26.3.2012 křtil Doc. Karel Valoch svoji knihu o jeskyni Kůlně, nazvanou „Kůlna – historie a význam jeskyně“. Na snímku zleva doprava : Ing Drbal,. Vedoucí
správy Chýnovské jeskyně, Docent Karel Valoch, prof. RNDR Rudolf Musil DrSc, Jaroslav
Hromas, ředitel Agentury ochrany přírody.
Na snímku dole : Dva staří přátelé u jednoho stolu, aneb Doc. K. Valoch píše příteli věnování.

To byl Docent Karel Valoch, vědecký pracovník do poslední chvíle
svého života. Zemřel ve věku 92 let !
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Opustil nás

RNDr Miroslav Fabík,
profesně geolog a jeskyňář.

1928 – 2013.

Kouzlu Moravského krasu podlehl již ve svých 15 ti letech. Jak mi při jednom našem rozhovoru řekl, poprvé vstoupil do krasu v červenci roku 1943 a byl jím uchvácen tak, že to byla
láska na celý život.

Ladislav Slezák :

Ještě jedna jeskyňářská k Mírkovi Fabíkovi.
(Vzpomínka na kousek krasové historie)
V období druhé světové války, zvláště pak v době, kdy se do některých jeskyní nastěhovala válečná výroba, nebylo vůbec jednoduché se věnovat volnému amatérskému speleologickému bádání. A přece do krasu chodili jak horolezci, tak jeskyňáři.Mírek patřil do skupiny, jak
jim domorodci říkali, „badáčů“. Pohybovali se po celé severní i střední části Moravského krasu. P. Ryšavý, V. Novák, J. Pernes, J. Flek, J. Fadrna, F. Musil, M. Fabík a další.
Jednou z velmi lákavých lokalit byly jeskyně Sloupsko-Šošůvské.Tam se vydávali výhradně v noci. Ze Starých skal, nad ponory, měli už svůj průlez nad pletivovou uzávěrou jeskyní.
Správce jeskyní o jejich existenci věděl, ale přes to jejich expedice toleroval v pevné víře, že
to nejsou vandalové, kteří by mohli ohrozit výzdobu jeskyní.
Přes to ale počátkem roku 1945 došlo k události, která vstoupila do života těchto jeskyňářů
a prakticky ukončila jejich výpravy do Sloupsko-Šošůvských jeskyní až do konce války. Majitel Šošůvských jeskyní nahlásil na policii ztrátu krápníku Svícnu.

Gestapo (Geheime Staatspolizei – tehdejší německá státní policie) nelenilo a dalo se do pátrání. Během jednoho zátahu posbíralo všechny jeskyňáře, kteří měli co do činění se Sloupsko-Šošůvskými jeskyněmi a šup s nimi do vyšetřovací vazby do Brna, Kounicových kolejí.
Tam byli podrobeni drastickému výslechu – a po několika dnech propuštěni.
Jejich spásou bylo, že majitel jeskyní, který Svícen odnesl a ukryl sám do spodních pater
jeskyní neunesl pomyšlení, co by ty kluky mohlo čekat a nahlásil nález ztraceného, ukradeného krápníku opět policii. Vzhledem k následným válečným událostem se již Gestapo k případu nevrátilo.
Naši mladí speleologové, mezi nimiž byl i Mirek Fabík tuto potupnou událost ještě dlouho
„rozdýchávali“. Zkrátka a dobře, jak jednou pravil Karel Absolon : „Moravský kras je bojištěm již od dob diluviálních“ A měl po čertech pravdu, zažil jsem to nesčetněkrát na vlastní
kůži a jak to tak vypadá, ještě to zdaleka neskončilo.

