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Ochozská jeskyně a Hádecký žleb.
Úvodní slovo.
Josef Pokorný.
Zkusil jsem na internetu zadat heslo „Ochozská jeskyně“ v domnění, že
tam najdu spoustu informací které mi nejsou známy a tak se dozvím, co ještě
neznám. Byl jsem překvapen, jak málo tam těch skutečně faktických informací o
této jeskyni je a jak jsou kusé. Vesměs jde o dojmy turistů, kteří jeskyni
navštívili při nějaké příležitosti „akce otevřených dveří“. Ani na serveru ZO 6 –
11 „Královopolská“, která v jeskyni aktivně pracuje jsem toho moc nenašel. A
tak jsem se rozhodl dát dohromady všechny informace o této jeskyni, které
znám já, nebo které znají moji kolegové z našeho „Pracovního kolektivu SE – 3“.
A nejen o Ochozské jeskyni, ale i o její historii a také o údolí ve kterém se
nachází. A o jižní části Moravského krasu vůbec. Ale, jedno po druhém.
Údolí, ve kterém se tato jeskyně nachází je dnes známo jako údolí
ponorného potoka Říčky. Za starších dob tomu údolí říkali místní lidé „Hádecký
žleb“. Tento název ještě doznívá ve starší literatuře, kde se mnohdy objevuje
název „Údolí Hádecké Říčky“.
„Hádecký žleb“ či „Údolí Hádecké Říčky“ má svůj původ v historii území.
Hádecký žleb je jen část celého údolí Říčky. Začíná pod kopcem Hádkem a končí
u „Výtoku I.“ či „Vývěru I.“ nad Kaprálovým mlýnem. Protože oba názvy místa,
kde Říčka vyvěrá ze skal se v literatuře vyskytují, a oba v podstatě jedno jsou,
uvádím zde pro úplnost oba názvy.
Původně se potok Říčka nazýval až ke svému propadání „Hádecký potok“,
neboť do tohoto údolí přitékal kolem kopce Hádku. V údolí se propadl, tekl
podzemím a objevil se až ve „Výtoku I.“ či „Vývěru I.“ Od tohoto vývěru se mu
už říkalo „Říčka“.
Někdy v 60.tých létech 19. století prováděli rakouští vojenští kartografové mapování této krajiny a při tom přišli na to, že jde o jeden a tentýž vodní tok
a zakreslili jej celý, až k prameni, pod názvem „Říčka“. Mezi původními obyvateli ještě nějaký čas dozníval název Hádecký potok. Mnozí autoři, kteří o tomto
území psali, aby rozlišili část Říčky v údolí od Hádku k Vývěru od ostatního toku,
používali název „Hádecká Říčka“. To všechno v literatuře, popisující toto území
najdeme.

Takže – údolí Hádecké říčky je v podstatě celý její tok od pramene až po
Mariánské údolí na okraji Líšně. Hádecký žleb, či údolí Hádecké Říčky jsou jen
její částí, jak jsem snad vysvětlil výše.

S kouzlem tohoto údolí vás, milí čtenáři, nejlépe seznámím, když vás,
mimo jiné, seznámím také s tím, jak je popisovali krasoví badatelé 19. století.
Ale, ještě než začnu svoje vyprávění o Ochozské jeskyni a její historii, dovolte
mi prezentovat Vám to, co v roce 1889 napsal tehdejší krasový badatel Florian
Koudelka v úvodu své knihy, kterou nazval „Ze zapomenutého kraje Moravy“.

(Viz níže 😊😊

A na úvod ještě trochu moudra ……

Motto : Howard Blum :
Jednu z nejvýznamnějšíéch rolí ve zpravodajské práci
sehrávají – mezi muži, kteří jsou odesíláni do pole –
archiváři. Lidé kteří cílevědomě
hledají cestičku
haldou dokladů a dokumentů, aby pak objevili
nenápadný, ale závažný fakt. Možná chybějící, kterého
si nikdo předtím nevšiml, nebo byl opomenut, či byl –
jen tak – bláznivě odhozen !
Albert Einstein :
Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít je tajemno.
Je to ten nejzákladnější pocit, který je na začátku
jakéhokoliv uměníčivědy.
Kdo ho nezná, kdo už se nedokáže divit,
kdo už nedokáže žasnout, je takříkajíc mrtvý
a oči má vyhaslé.
Ernest Thompson Seton :
Poznal jsem trýzeň žízně. I vykopal jsem studnu,
aby i jiní z ní mohli pít.
Zatím co v podzemí pomalu odkapává voda a mikron po mikronu nanáší krápníkovou
hmotu a příroda zde staví nádherné chrámy, na povrchu se rodí, dospívají, žijí a umírají lidé.
Generace střídá generaci. Každá generace má svůj život, svoje sny a touhy, ale i svoji
dovednost a svůj um. Z toho se rodí lidské osudy. Najde-li se někdo, kdo tyto osudy zachytí,
ať už písmem či obrazem, možná i hudbou, pak zůstanou budoucím generacím zachovány.
Nenajde-li se, zůstává odcházející generace a její osudy jen ve vzpomínkách nejbližších a ty
pomalu blednou. Za padesát let už nikdo neví, jak to tenkrát bylo.
Ale i události popsané v článcích v dávno zapomenutých časopisech či v exkurzních
zprávách upadají v zapomnění. Tyto práce jsou však okna do minulosti a neměli bychom je
opomíjet. Mnohá fakta byla v průběhu času zkreslena, překroucena či „upravena“ tak, aby se
hodila do té či oné doby a je potřeba cílevědomě hledat, jak to všechno skutečně bylo.
Jeskyně jsou zřejmě jedny z posledních míst, kde člověk může zažít vzrušení z objevu a
tajemna. Jsou mezi námi lidé, kteří tyto pocity potřebují k životu. Proto i dnes sestupují do
podzemí, aby ukojili svoji touhu a nasytili svoji duši. Ale i oni měli svoje předchůdce, kteří se
probíjeli do podzemí bez dnešního technického vybavení, pohánění jen touhou po poznání
tajemna. Nebylo by od nás hezké, kdybychom na ně zapomínali.
Pojďte tedy se mnou, nahlédneme do historie jeskynních objevů a povíme si o lidech, kteří
jeskyním věnovali snad celý svůj život. Když už jim nemůžeme postavit pomník, alespoň si
na ně vzpomeneme a seznámíme se s nimi.

A jak vidíte –
Nakonec se i ten pomník podařil !

Dalo to sice fušku, ostatně jako vždycky, když se realizuje dobrá a smysluplná věc. Ale ti dva staří jeskyňářští bardi, Ruda Musil a hlavně Laďa Slezák
to nevzdali a třicet let starý sen nakonec realizovali.
Z krasu se sice ozvalo : „Dědkové se potřebují zviditelnit !“ Ale věřte
tomu, že tak to nebylo ! Proč ? Protože z úžiny Termopylské se neustupuje !
Není kam ! A i dávné tužby a závazky je nutno plnit !

Ochozská jeskyně a trocha
z její historie :
Josef Pokorný :

I. etapa historie O.J.
První písemná zmínka o Ochozské jeskyni vyšla v roce 1835 v kalendáři
„Mährischer Wanderer“, které v Brně v oné době, v třicátých a čtyřicátých
létech 19. století vydával nakladatel Karl Josef Jurende a který byl v tomto kalendáři autorem práce o moravských jeskyních.
Text této první zprávy o Ochozské jeskyni (pochopitelně v německém
jazyce – jsme v Brně a ve 30.tých létech 19. století – ) začíná slovy : „Seitwärts
von Upess….“ Tedy „Stranou od Obce…..“. A zde si musíme nejprve vysvětlit,
co je to Upess (německy) či Obce (česky).
Dnešní Ochoz (u Brna) tvoří od roku 1947 dvě původní obce. Obec „Obce“, v místním nářečí 19. století „Ubce“ která byla v uvedené době 19. století
majetkem líšeňského panství původem italského rodu Belcrediů, a obec Ochoz,
patřící do Zábrdovického panství, které bylo od 8. 12. 1830 majetkem hraběte
Františka Xavera Dietrichsteina-Proskau sezením na Boskovicích. Obě obce byly
ale jednou farností s farou a kostelem v Ochozi. Původní Obce tvoří dnešní
severní část obce Ochoz, zatím co původní Ochoz tvoří dnes jižní a východní
část obce. V roce 1947 se obě obce sloučily do jedné a používají název Ochoz.
Vraťme se tedy k původnímu Jurendeho textu, přeloženému do češtiny.
Je tam psáno :
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„Stranou od Obce, (dvě hodiny pěší chůze od Brna), byla objevena před
krátkým časem jeskyně. Bylo by vhodné provést v této jeskyni seriozní průzkum. Úzká, v křoví ukrytá skalní rozsedlina skrývá otvor. Po namáhavém proplazení tímto otvorem vstoupíme do chodby, která vede do velkých prostorů
s vysokými klenbami. Jsou zde nádherné krápníkové útvary.“
Na stránce níže najdete oskenovanou celou stránku tohoto kalendáře
„Mährischer Wanderer“ (Moravský pocestný – lze také při překladu použít výraz poutník, nebo v současnosti pěší turista) z roku 1835. Text orámované pasáže je výše přeložený německý text.

2

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

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

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

Vysvětlivky k článku „Krápníková jeskyně u Ochoze“ :

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

Vysvětlivky k článku autora F.p.t. (hraběte F. X. Dietrichsteina) :
*) – švec Jan Matášek. Jsem hluboce přesvědčen, že tato osoba je fiktivní.
Dlouho jsem v historických spisech hledal člověka tohoto jména. A ne a ne ho
najít. V Obci ani v Ochozi nikdo takový v létech 1830 až 1840 nežil. V článku F.
C. Weidmanna, který vyšel v roce 1843 v periodiku „Wiener Allgemaine Theaterzeitung“ (ke kterému také za chvíli dojdeme) jsem se dočetl, že v r. 1838
prchal jeden obuvník pro svoje provinění před policejním stíháním do hor, kde
objevil jeskyni, ve které se skryl. Posléze byl dopaden a tak vešla jeskyně ve
známost. Rozsudky tehdejšího brněnského soudu už byly skartovány, tak jsem
asi 4 měsíce hledal toho ševce v seznamu vězňů na brněnském Cejlu. Musel
jsem se nejprve naučit číst zápisy kurentem. Zápisy psalo pět lidí a každý měl
jiný rukopis. Hledal jsem v záznamech od r. 1830 do r. 1840. Když už jsem se
zaradoval, neboť zde byl vězněn Johann Matasch z Bílovic pro pytláctví. To by
mohla být stopa, říkal jsem si. Z Bílovic (nad Svitavou) je to do Ochoze pořád do
kopce, to by mohlo být „do hor“ ! Jenže při bližším studiu tohoto zápisu jsem
zjistil, že se jedná o Bílovice na panství Břeclav, a to bylo přece jenom trochu „z
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ruky“.

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

Nebudu vás tentokrát trápit obsahem článku, protože, pokud píše autor
tohoto článku, pan F. Weidmann o Ochozské jeskyni, přesvědčuje mne o tom,
že tuto jeskyni nikdy v životě neviděl. Článek je zřejmě náborový. V roce 1839
začal totiž jezdit z Vídně do Brna vlak ! Byla to nová atrakce, kterou se Vídeňané
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nějaký čas bavili a vlakem do Brna jezdili, takže se penízky železniční společnosti do kapes jen sypaly. Náklady na vybudování této železnice se totiž společnosti
vrátily už za dva roky ! Časem to ale Vídeňanům zevšednělo, a tak bylo nutné
upozorňovat na některé zajímavosti v okolí Brna, aby se zvýšil zájem turistů.
Nicméně, tento článek nás informuje o tom, že pan ředitel Císařské Ferdinandovy severní železnice Fogés zvažoval vybudovat železnici až k jeskyni. Na to, aby
se to vyplatilo nebyla, naštěstí, Ochozská jeskyně dost velká !
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Než postoupím ve svém výkladu dále, ještě pár informací o tehdejších
majitelích panství, hrabatech Dietrichstein-Proskau. Jak jsem již uvedl, měl hrabě F. X. Dietrichstein tři dcery. V r. 1843 nejstarší dceru Terezii provdal za hraběte Mensdorf-Pouily. (Tento rod je dodnes majitelem Boskovického zámku).
Terezie dostala věnem Zábrdovické panství. Prostřední dcera, Antonie se provdala za Hraběte Mitrovského a dostala věnem Boskovické panství a Malé Hradisko. Krátce na to zemřela bezdětná a nejmladší Marie spolu s Terezií odkoupily od Mitrovských její věno zpět, do společného vlastnictví. Marie zemřela
neprovdána a její majetek zdědila Terezie. Ta zemřela roku 1856 a majitelem
celého panství se stal hrabě Alfons Mensdorf-Pouily.
Teď se můžeme zase na chvíli vrátit do Ochozské jeskyně. Někdy na podzim roku 1857 se v Ochozské jeskyni objevuje MUDr Jindřich Wankel se svým
švagrem, Ing Antonínem Mládkem, kteří ji, poprvé zaměří a zmapují. Toto je
jejich mapa Ochozské jeskyně z roku 1857.
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Předpokládám, že osobnost MUDr Jindřicha Wankela je zájemcům o krasovou tématiku známa natolik, že se o něm nemusím rozepisovat. Pokud máte
zájem se o něm něco dovědět, najděte si v naší Edici SE – 3 zde (na internetu)
její první ročenku z r. 2009 a v „Tématickém okruhu č. 3“ nazvaném „Šli před
námi“ hned na začátku najdete popis Wankelova života a jeho práce pro kras.
Někdy v létě r. 1857 navštívil v Blansku MUDr Wankela tehdejší rakouský
odborník (českého původu) na jeskyně a útvary krasu, profesor Adolf Schmidl.
Pokud se chcete o této (spíše v zahraničí známé) osobnosti něco dovědět, zadejte na internetu jeho jméno. Najdete tam o něm potřebné informace.
Zpráva o jeho návštěvě moravských jeskyní a u Dr. Wankela byla 3. října
1857 Adolfem Schmidlem publikována v listu „Abendblatt der Wiener Zeitung“
(Večerník vídeňských novin) pod názvem „Aus den Mährischen Höhlen“ (Z moravských jeskyní). Mimo jiné navštívil prof. Schmiedl v doprovodu MUDr Wankela tehdy i Ochozskou jeskyni, která se mu velice líbila. Nevím, zda Mládkova
a Wanklova mapa Ochozské jeskyně vznikla ještě před návštěvou prof. Schmidla, nebo až po ní.
Nicméně, krátce potom vychází Wankelův článek o Ochozské jeskyni, nazvaný „Die Höhle von Ochoz“ který vyšel v 30. svazku 16. ročníku „Ilustrierte
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Zeitung“, vycházejícím v Lipsku. Wankelův článek vyšel v 1. pololetí r. 1858 v č.
766 na str.162. Jeho překlad vyšel ve „Sborníku okresního muzea v Blansku“,
ročník 13/14 (1981/82) na str. 123 až 127. Překladatelem byl MUDr Jiří Urban,
(zemřelý v r. 2014) náš – v průběhu času (2008 – 2014) – externí spolupracovník, který nám řadu svých překladů věnoval k publikování v naší Edici SE – 3,
mimo jiné i Wankelův text.
A právě v tomto svém článku Wankel píše : „Z mnoha jeskyní, které se
mohou rozkládat v nitru tohoto řetězu kopců je známa pouze jedna ; byla
objevena r. 1831 jedním pomateným ševcem z Ochozu, který se domníval, že
se jím dostane do podsvětí. Text je doplněn dvěma obrázky dřevorytů z tehdejší doby, které se později údajně nacházely ve Wanklově pozůstalosti. Proč
v roce 1831, když známe popis jeskyně od J. Hornische z léta roku 1830 ? Možná proto, že v létě 1830 ještě nebyl pan hrabě Dietrichstein-Proskau majitelem
tohoto panství ? (? !!! ?)
Někdy ve stejnou dobu vychází útlá knížka, nazvaná „Macocha a její okolí“ jejímž autorem je kněz, sloupský kaplan Jan Nepomuk Soukop. Jak překlad
Wankelova článku, tak kapitolku o Ochozské jeskyni ze Soukopovy knížky najdete na dalších stránkách.
V obou těchto pracích se právě píše, že jeskyni objevil pomatenec. Zdá
se, že tuto informaci přinesl Jindřich Wankel svému příteli, kaplanovi Janu Nepomuku Soukopovi po návštěvě Ochozské jeskyně. Zřejmě ji tehdy vyslechl v
Ochozi (27 let po návštěvě Hornische v Ochozské ?) a já se ptám sám sebe, jak
a proč asi taková verze vznikla.
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Jako součást Wankelova článku o Ochozské jeskyni vyšly v „Leipziger Ilustrierte Zeitung“ i
obrázky dvou dobových dřevorytů z Ochozské jeskyně Autor či autoři obrázku nejsou známy.
Na předchozím obrázku jsou „Sněžky“. (Dnes Křížův dóm v pohledu z plošiny Křížovy vyhlídky), Na snímku níže Smuteční vrba s Křtitelnicí. ( Prostorově nadsazeno). (Dnes přechod
z Hornischovy chodby do Obývací chodby).
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A toto je popis Ochozské jeskyně z pera kněze, sloupského kaplana Jana
Nepomuka Soukopa.
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*
V roce 1860 napsal Vincenc Brandl ve své knize „Handbuch der Mährischen Vaterlandskunde“ tuto větu : „Jeskyně byla údajně objevena šílencem,
který jeskyni najíti chtěl“. ( ? ) A ostatní autoři, kteří o Ochozské jeskyni později
psali, tuto (podle mého) Wankelovu, Soukopovu a i Brandlovu nesmyslnou informaci o pomateném či šíleném ševci jen opisovali a upravovali jak se jim to
hodilo.
Výjimkou je Martin Kříž, který se ve svých spisech popisu objevení jeskyně vyhýbá a pokud se na kterémsi jednom místě o objeviteli zmiňuje, napsal :
„Byl okolní přírody důvěrně znalý“. Nic víc. Co Martin Kříž věděl ?
Jak jsem se již výše v této práci zmínil, pátral jsem mezi dříve narozenými
občany Ochoze (a Obce), zda nenajdu alespoň někoho, kdo by o objeviteli něco
věděl. Nenašel jsem nikoho. Pátral jsem tedy v archivech, zda nenajdu někde
aspoň zmínku o ševci Františku Vašíčkovi, o kterém se zmiňuje někdy v r. 1895
pan profesor Richard Trampler. Zjistil jsem, že do roku 1830 v Ochozi žádný Vašíček nežil. Zato v sousední Obci žilo 12 rodin Vašíčků. Někdy po roce 1830 se
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jeden z Vašíčků přiženil do Ochoze na Sapákův statek. Následně nějaký Vašíček
z Obce koupil v Ochozi statek, jehož majitel zemřel a jeho děti byly malé na to,
aby mohly efektivně hospodařit. To už byl krůček vpřed. Chtěl jsem ten příběh
napsat jako „literaturu faktu“. Jenže zjistit fakta kolem objevu jeskyně se mi
stále nedařilo.
Historek ze života občanů Ochoze, Obce i Hostěnic mi pamětníci napovídali dost. To už bylo na knížku. Ale o objeviteli pořád nic. A já jsem bytostně
chtěl dokázat, že jeskyni neobjevil pomatenec, ani šílenec, ale člověk soudný,
s perfektně pracujícím mozkem. Ten tlak mé vůle byl tak silný, že jsem spáchal
„hřích svého stáří“ a napsal jsem o objeviteli knihu. Tu knihu jsem nazval : „Jak
Francek Caprament díravicu objevil, a co se pak dál přihodilo“.
Tam, kde jsem fakta měl, jsem se jich úzkostlivě držel. Ale tam, kde nebyly jsem si musel vymýšlet, a tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Než jsem knihu
napsal, zemřel Miroslav Ivanov, proslulý autor literatury faktu. Knihu jsem se
snažil psát podle jeho schématu literatury faktu, tak jak je popsal a zveřejnil.
Jako jeho následovník byl v tisku označen pan Klobas ze Slavkova. Tak jsem
toho pána navštívil a věnoval mu svoji knihu, když vyšla, s tím, aby si ji přečetl.
Když jsem jej navštívil podruhé, (to už měl knihu přečtenou), se mě zeptal, co po něm vlastně chci. Řekl jsem mu, že po něm chci posouzení, zda se mi
podařilo napsat literaturu faktu. Usmál se a řekl mi : „Pane, vy jste v té knize
otevřel nejméně šest témat, na které by bylo lze psát literaturu faktu. Ale to, co
vy jste z toho udělal, to je vesnický román !“ Takže – povedlo se jenom to, co se
povedlo.
Nicméně, aspoň si myslím, že když už, tak jsem napsal knihu čtivou. Proč
si to myslím ? Když kniha vyšla, vzal jsem jeden výtisk a zanesl jsem jej do zaměstnání pracovníkovi jedné kulturní instituce, kterého jsem si vážil a kterému
jsem ji věnoval. Když jsem jej po několika dnech potkal, řekl mi : „Pane, vy jste
mi dal !“ Zděsil jsem se co se stalo a požádal jej o vysvětlení. Znělo takto : Chtěl
jsem být ten den z práce brzy doma. Ale měl jsem ten nešťastný nápad, že jsem
tu vaši knížku otevřel na konci pracovní doby a začetl se do ní. A z práce jsem
přišel domů až v půl jedenácté v noci. Tu knížku jsem na svém pracovišti celou
přečetl, pak jsem se teprve dokázal od ní odtrhnout.“ Tak aspoň to.
Kniha vyšla v roce 2004 v Brně v nakladatelství Šimon Ryšavý v nevelkém
nákladu jednoho tisíce výtisků a je rozebraná. Pokud vím, dva její výtisky jsou
v Moravské zemské knihovně a něco je v Knihovně České speleologické společnosti. Proč o ní vlastně píši ? Ne proto, že bych jí chtěl dělat reklamu. Ale přede31

vším proto, že možná poněkud posloužila k nalezení skutečného objevitele
Ochozské jeskyně. Co se stalo ? Co se pak dál přihodilo ?
V Ochozi žije archeolog pan Ondřej Mlejnek. Je (nebo byl ? – mezitím
byly volby) v Ochozi místostarostou. Když si přečetl moji knihu usoudil, že
objevitelem Ochozské jeskyně je některý z jeho předků a začal na tom pracovat.
A vypátral, že jsem sice ve své knize popsal část historie jeho rodiny, ale došel
k názoru, že v žádném případě osoba o které píši jako o objeviteli tu jeskyni
objevit nemohla. Prostě v tom, co on ví jsou události, které jsem neznal a které
moje předpoklady mění a všechno bylo jinak.
No, a protože je místní a pracuje v obecním zastupitelstvu, tak pátral dál
a zřejmě dosáhl tam, kam já už jsem nedosáhl. Zjistil, že někdy na začátku 19.
století přišel do Ubce (Obce) vysloužilý voják (asi dvaatřicetiletý) který se jmenoval František Vašíček, byl vyučený švec a před propuštěním z vojenské služby
sloužil řadu let v pluku nějakého šlechtice, jehož jméno si nepamatuji, ale které
mi pan Mlejnek v hovoru řekl. V Obci žilo už předtím několik Vašíčků, ale on nebyl s žádným z nich spřízněn. V průběhu času se sžil s o několik let starší vdovou
žil s ní a vzal si ji. Děti spolu už ale neměli. Tento Vašíček ale zemřel v roce 1825
! Nemohl tedy být v žádném případě v srpnu roku 1840 před jeskyní !
Ale mohl to být objevitel jeskyně ! Osobnost vysloužilého vojáka, člověka,
který v životě prošel ohněm bitev, člověka statečného a rozhodného, to je
osobnost mých představ objevitele ! Pokud sloužil jako voják na Balkáně, mohl
o jeskyních vědět svoje. Když byl propuštěn z vojenské služby, mohl se potulovat krajinou a na území jižní části Moravského krasu mohl objevit onu jeskyni,
což zapříčinilo, že se nedaleko ní usadil. Mohlo to být jeho strategické zázemí
v nejistých dobách válečných konfliktů. Držel ji v utajení a prozradil svoje tajemství svým přátelům teprve před svou smrtí. Teprve pak vyšla jeskyně ve známost. Tedy – až po roce 1825 ! Mohlo to tak být. Ale zjištění jak to skutečně
bylo, to už teď závisí na panu Ondřeji Mlejnkovi z Ochoze. Já už jsem „ze hry“.
*
Teď bych se zase vrátil k historii jeskyně. Nejprve si něco řekneme o tom,
jak jeskyně měnila svoje majitele. Naposledy jsem se zmínil o tom, že Dietrichsteinova dcera Terezie, provdaná Mensdorf-Pouily zemřela v r. 1856 a její majetek zdědil její manžel.
Hrabě Alfons Mensdorf-Pouily prodal v roce 1864 Křtinské panství, zahrnující obce : Křtiny, Březinu, Bukovinu, Bukovinku a Ochoz hraběti Vincencovi
z Bubna a Litice za 500 000 zlatých. Jak jsem již uvedl, nechal hrabě F. X. Die32

trichstein-Proskau v srpnu 1840 při zpřístupnění jeskyně jeskyni uzavřít těžkými
dubovými dveřmi. Jenže Ochozská jeskyně je také povodňovým tokem Hostěnického potoka a dalších podzemních vod. Takže při každém povodňovém
stavu tlak vod, které neměly kam odtékat tyto dveře vyrazil i se zárubní. Zpočátku se vody zřejmě také procezovaly mezi odlámanými kameny, kterými vyplnili lamači trativod, který původně odváděl vody do odtokových kanálů. Protože ale povodňové vody unášely spoustu kalů, zanášely je při svém proudění mezi kameny výplně a postupně tento možný odtok zcela ucpaly. Možnost odtoku
vod se neustále zhoršovala, stejně jako nanášení usazenin.
Když hrabě z Bubna zjistil, co se děje s dveřmi za povodní, nechal u kováře ukovat mřížové dveře, kterými mohla voda protékat a tak odpadla neustálá
oprava dveří a zárubní. Protékající povodňové vody, unášející kaly je ale dále
naplavovaly a usazovaly všude tam, kde voda ztrácela rychlost.
V roce 1882 prodal hrabě z Bubna Křtinské panství brněnskému továrníkovi Morici Tauberovi za 460 000 zlatých. Továrník Tauber Křtinské panství
prodal v r. 1894 Lichtensteinům, jejichž Pozořické panství s Křtinským panstvím
sousedilo. Lichtensteinové byli majiteli Křtinského panství do roku 1918, kdy při
vzniku Československé republiky propadl majetek Lichtensteinů státu.
*
Ve druhé polovině 19. století se Hostěnický potok propadal do podzemí
na severním konci Hostěnického údolí, v proláklině mezi skalními stěnami, v místě dnešního Hostěnického propadání č. 1. Prvního června roku 1879 v pozdním odpoledni došlo v Hostěnicích k průtrži mračen. Příval vod byl tak velký, že
zatopil nejen proláklinu, kterou dnes podle Martina Kříže nazýváme Vilémovým
údolíčkem, ale i spodní (severní) část Hostěnického údolí s několika usedlostmi,
jak to zapsal do obecní kroniky tehdejší hostěnický učitel František Kruták.
Oskenovaný zápis viz níže.
Tehdejší propadání (Dnes Propadání I.) nestačilo zřejmě povodňové vody
odvádět, a tak zatopily spodní část Hostěnického údolí do výše několika metrů.
Tlak sloupce vody na podloží zapříčinil otevření druhého propadání pod skálou
Gavaňou, (dnes opuštěný lom „Říčánkova skála“). Jak to během té povodně
vypadalo, popisuje Martin Kříž v knize „Jeskyně Moravského krasu, skupení
druhé a třetí“, kterou sepsal společně s Floriánem Koudelkou, na straně 147.
Píše zde :
„V červnu 1879 byla krajina kolem Hostěnic postižena velkou povodní.
Několik dní po povodni přijel jsem se do Hostěnic podívat na spousty, jež vody
byly způsobily. Potok (Hostěnický) ještě rozvodněný vrhal se do propadání
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před chobotem vpravo, u vápencové skály, (dnes Druhé propadání Hostěnického potoka – v západní zátoce prolákliny Vilémova údolíčka) do chobotu (k dnešnímu Prvnímu propadání Host. potoka v severní zátoce) tekl jen malý potůček.
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Oskenovaný záznam učitele Krutáka v hostěnické kronice.
Pokračuje popis povodně Martinem Křížem :
V údolí Hádeckém (tj. v údolí Říčky) bylo plno nánosu (bahna, štěrku, balvanů);
z Ochozské jeskyně zdaleka bylo slyšeti temné hučení.
Kamenné veřeje, v nichž upevněny jsou dveře, byly vyzdviženy, železné
mříže u dveří zprohýbány a silný potok vrhal se 8 m přede dveřmi do otvoru
na půl metru širokého do podzemní prostory. (!!!)
Svědkové hodnověrní mi vypravovali, že při povodni oné vyrážel
z Ochozské jeskyně tak silný proud vodní, že nebylo možno přiblížiti se a že to
vypadalo právě tak, jako kdybychom u ohromné bečky vyrazili čepek.
Totéž opakovalo se při povodni v r. 1883.
*
No, a tahle povodeň je klíčovou událostí k další historii Ochozské jeskyně.
Do této povodně odtékaly Hostěnické vody „v chobotu“ jak nám popisuje Martin Kříž. Je to dnešní „Propadání Hostěnického potoka I.“ Naše Pracovní skupina
SE – 3 místo, kterému M. Kříž říkal chobot nazvala pracovně „Severní zátoka“,
protože leží na severním okraji prolákliny „Vilémova údolíčka“, což je název,
které tomu místu dal v r. 1864 sám Martin Kříž. My jsme ten název jen vyhrabali ze zapomenuté historie a začali jsme jej používat !
(Pokud jste zvědaví a chcete vědět podrobnosti o tom, proč Martin Kříž
toto údolí nazval Vilémovým údolíčkem, najděte si na www.speleo.cz/rocenkyse-3, tam si najděte naši Komplexní zprávu Pracovní skupiny SE – 3 a v jejím
sedmém tématickém okruhu, nazvaném „Potřebné informace a vysvětlivky“
najdete to, co hledáte).
Vraťme se ještě ke stručnému popisu Martina Kříže o povodni v Hostěnickém údolí. Napsal tam dále : Potok, ještě rozvodněný, vrhal se do propadání
před chobotem vpravo u vápencové skály. Otevřelo se tak zvané „Propadání
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Hostěnického potoka II.“ Zatím, co původní propadání, „Propadání I.“ leží na
kótě 371 m nadm. výšky, nově otevřené propadání „Propadání II.“ leží na kótě
370 m nadm. výšky. To znamená – o metr níž. Pokud tečou vody Propadáním I,
tečou mimo Ochozskou jeskyni a do Ochozské tečou jen za povodní, tj. za vysokých vodních stavů v podzemí, kdy zřejmě nestačí tamní vodosvodné cesty příval vod odvádět.
Pokud ovšem tečou vody Propadáním II., které je o metr níž než Propadání I., tečou neustále Ochozskou jeskyní. Tato situace je klíčová pro další historii
Ochozské jeskyně.
Protože původní cesty odtoku vod byly v průběhu času ucpány,. tak se
změnily původní (přírodní) odtokové poměry. Nemohly to už ani změnit mřížové dveře. V závislosti na tom se začaly některé partie vstupní chodby „Hadice“
zanášet usazeninami. Postupovalo to pomalu, ale důsledně !
*
V r. 1880 přichází do Jižní části Moravského krasu skupina studentů pod
vedením Floriana Koudelky. Objevují jeskyni, zvanou místním lidem „Díravica“.
Martin Kříž, který v r. 1864 napsal o Moravském krasu rozsáhlý článek, dal
v tomto článku této jeskyni název Kostelík. Prý proto, že v této jeskyni byly
v době napoleonských válek ukryty zlaté bohoslužebné nádoby z kostela
v Pozořicích (a snad i z jiných kostelů). V té době se ovšem zdejší vápencové kře
ještě neříkalo Moravský kras. Jindřich Wankel je nazývá „Moravské Švýcarsko“
a Martin Kříž tomu území říká „Moravské devonské vápence“.
Nicméně studenti v čele s Koudelkou dali jeskyni název Pekárna, pro její
podobu s chlebovou pecí. Tento název byl tak výstižný, že se mezi lidmi ujal a
užívá se dodnes. Studentská akce způsobila, že se o tuto jižní oblast krasu začala zajímat celá řada lidí. F.A. Krasser, ředitel německého gymnasia v Brně,
prof. Makowsky, vídeňský vědec Josef Szombathy a další.
V r. 1881 vydává profesor František Bauer útlou knížečku, nazvanou
Ochozská jeskyně. V úvodu publikace opakuje smyšlenku o objeviteli – pomatenci. Popisuje zde zpřístupnění jeskyně hrabětem Dietrichsteinem a přináší
první podstatnou informaci – náklady na zpřístupnění jeskyně stály pana
hraběte 5 000,- korun tehdejší měny. Další, stručná informace o objevitelském
vchodu „deset kroků za dnešním vchodem“ je zavádějící, protože tato visutá
chodbička, vedoucí do horní části trativodu vlevo za vchodem neodpovídá
popisu Johana Hornische z roku 1830 !!! V dalším textu se věnuje popisu
jeskyně a publikaci končí zprávou o horníkovi, který se spustil do bezedné
propasti v protější jeskyni. Zprávu o propasti ještě publikoval prof. Bauer dne
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27.07.1881 v listu „Brünner Morgenpost“. Tuto Bauerovu zprávu ale poslal do
říše bájí Florian Koudelka ve svém článku „Der Schweden Sitz – ein Beitrag zur
Höhlenkunde Mährens, který vyšel v časopise „Mittheilungen der Section für
Höhlenkunde des Österreichisches Touristen Club“, Jahrgang 2/1883. (Bližší
informace najdete v článku J. Pokorného, nazvaného „Koudelkova rozvědka
aneb historické vyprávění o bezedné propasti, která tam nakonec nebyla“ který
vyšel ve sborníku „Speleoforum“, ročenka 18/1999, str. 18 – 20).
*
Popis objevitelského vchodu vedoucího do chodby horního trativodu
vlevo za vchodem, který neodpovídá, (jak jsem již výše uvedl) popisu Johanna
Hornische z r. 1830 ale začala od této informace profesora Bauera řada autorů
uvádět jako objevitelský vchod. Dělo se tak prakticky až do r. 1997, kdy vychází
v ročence č. 16/1997 článek, nazvaný „Kde byl původní, objevitelský vchod do
Ochozské jeskyně ?“

Toto je ilustrace k citovanému článku.
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*
O práci profesora Tramplera, nazvané „Ochoser Höhle, ihre Entdeckung
und Endstehung“ se zmiňuji už na straně 8 této práce. Jako doplněk této Tramplerovy práce byla při ní otištěna mapa Ochozské jeskyně z tehdejší doby, kterou zaměřil a zakreslil Martin Kříž. Najdete ji o stránku níže.
Prezentuji ji zde především proto, že na ní chybí zakreslení povodňového
kanálu, který zřejmě odváděl vody z partií Hadice před „Okružní chodbou“. Proč
ji Kříž nezakreslil ? Já se domnívám, že proto, že v době, kdy Kříž jeskyni zaměřoval už byl tento kanál zcela ucpán náplavami a Kříž o něm už nic nezjistil a
proto ho nezaměřil a nezakreslil. A postupně se začala zanášet další kritická
místa v chodbě Hadici.
Bylo zde totiž nějakou dobu období, kdy byla jeskyně jen navštěvována
zájemci o její návštěvu, ale nic víc. Ale příroda pracovala na svém a upravovala
vstupní chodbu Hadici podle svého. Tam, kde povodňové vody musely prudce
měnit směr a ztrácely rychlost, tam se nanášely a usazovaly náplavy !
Teprve až přišli lidé, kteří nechtěli jeskyni jen navštívit, ale kteří ji chtěli
zkoumat a poznávat tajemství „neživé“ přírody se mohla situace změnit. Ale i k
tomu časem dojdeme.
Zatím se ještě můj čtenáři seznamuj s historií tak, jak probíhala
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Aby bylo čtenáři jasné, co mám na mysli, když říkám, že na Křížově mapě
chybí Povodňový kanál, najdete na další straně mapku vstupní chodby Hadice.
Objekt č. 5 je Povodňový kanál, objekt č. 12 je Okružní chodba. To je na Křížově
mapě ta smyčka mezi body 3, 4, 5 a 6 Křížova polygonu.
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Pro názornost srovnání jsem položil výřez z Křížovy mapy (obrázek vlevo)
vedle výřezu z mapy Hadice, kterou jsem překreslil z různých map několika autorů, (které byly zakresleny v různých měřítkách) překreslením do jednoho měřítka a doplněním či úpravou podle vlastního měření. (Obrázek vpravo).
Pochopitelně, Kříž na své mapě má zakresleny trativody vlevo za vchodem trochu jinak, než já. (Úplně v jiném směru). Ale můj náčrt zachycuje současný stav !
I když také nemám zakreslen přesný průběh Povodňového kanálu. Já
jsem tu příšernou, zabahněnou, ve skále vodami vybrázděnou díru jenom jednou prolezl a pak jsem ji zakreslil do zaměřených koncových bodů zpaměti. Ten
kanál je úzký a zaměřování by bylo obtížné, a výsledek by nebyl moc daleko od
mého zákresu z paměti. Tam nebylo co pokazit.
Nicméně si myslím, že nyní je čtenáři jasné, co mám na mysli, když píši o
Povodňovém kanálu. Má to svůj význam v dalším popisu historie jeskyně, lépe
řečeno, historie lidské činnosti v této jeskyni.
Na další stránce najdete ještě mapku, která zachycuje nejen vstupní
chodbu Hadici, ale i prostory před jeskyní, v okolí vchodu. Je to celek mapy, ze
které jsem pořídil výřez vedle výřezu z Křížovy mapy. Je to už řadu let, co jsem
tu mapku zhotovil. Tehdy byl kolem jeskyně ještě vysoký les a katavotrony byly
zřetelné. Les byl vykácen, terén je v současnosti zarostlý náletovým křovím, ve
kterém úspěšně už několik let bojují o své místo na slunci vysázené stromky.
Jakmile přerostou tu buřinu, zadusí ji a bude tam zase les. Taková je příroda.
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Koncem září roku 1900 přichází do Ochozské jeskyně geolog a tehdy
významný krasový badatel Vladimír Josef Procházka se svými dvěma přáteli,
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učitelem Ignácem Muzikářem z Mokré a R. Pohlem, studujícím Vysoké školy
Báňské. Výboj tohoto malého kolektivu popsal Procházka v článku „Nové
jeskynní chodby Ochozské“ který vyšel v časopisu „Zlatá Praha“, v ročníku
28/1901, v čísle 1 na str. 9 – 10. Procházka popisuje, že léto roku 1900 bylo
velmi suché, tak suché, že v srpnu toho roku vyschly všechny vodní toky v okolí
a ta tříčlenná parta se probila přes náplavu na konci Wankelovy chodby a postoupila v poznávání jeskyně asi o 320 m.
To, co objevili nazvali „Nová Ochozská chodba“. (Někdy je v literatuře
uváděna jako „Nová Ochozská jeskyně“). Protože prostup Wankelovou chodbou je velmi obtížný, zachovala se v této nové chodbě nádherná krápníková
výzdoba (na rozdíl od Velkých dómů) téměř bez poškození až do současnosti.
Jen pro zajímavost, útvar, který později nazvali němečtí jeskyňáři „Die
Traube“ (Hrozen) a on tento název nese dodnes, ten nazvali tehdy objevitelé
„Zvon“. Asi za měsíc vnikl do „Nové Ochozské chodby“ Florian Koudelka a Procházkův průboj zmapoval.

Koudelkův polygon je na tomto obrázku vkreslen do mapy Přemysla Ryšavého
z roku 1944 a opatřen vysvětlivkami. Procházka píše, že jejich postup zastavila
náplava, bahno a vodní tůně. Lze předpokládat, že postup ukončili někde před
Křížovým sifonem.
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II. etapa historie O.J.
Někdy v roce 1910 přichází do Ochozské jeskyně skupina 13 mladých mužů, jeskyňářů z Verrein Deutsche Touristen, Gruppe für Höhlenforschung“ dále
jen VDT - GfH (Spolek německých turistů, skupina pro jeskynní výzkum). Víme o
ní jednak z dobové literatury, ale především díky hranickému potápěči Fraňo
Travěncovi, který v olomoucké Universitní knihovně našel útlou knížečku, která
je výroční zprávou o jejich činnosti v r. 1911. Fraňo věděl, že se snažím dát dohromady všechny informace o historii výzkumů v Ochozské jeskyni a tak oskenoval její obsah, který mi poslal.
Díky Fraňovi Travěncovi Vám tady teď mohu vyprávět o nevelkém kolektivu mladých lidí, díky jejichž bezbřehé dřině nedošlo k tomu, že příroda sama
uzavřela cestu do této nádherné jeskyně. Třináctičlenná pracovní skupina byla
zřejmě částí rozpadající se skupiny německých jeskyňářů z VDT – GfH. Tuto činorodou a pracovně silnou jeskyňářskou skupinu vedl do r. 1910 Anton Graf,
který ji zadlužil tak, že se málem rozpadla. To co jsem teď napsal vysvítá z dalšího textu výroční zprávy uvedené pracovní skupiny. Více podrobností, přes
veškerou moji snahu, pomoc MUDr Jiřího Urbana a dalších externích spolupracovníků našeho Pracovního kolektivu SE – 3 se nepodařilo zjistit. Možná také
proto, že po druhé světové válce byly archivy VDT zničeny a s nimi odešly (až na
malé výjimky) jimi zaznamenané výsledky jejich výzkumů.
Berme tedy jako startovní blok dalších historických událostí, týkajících se
výzkumných prací VDT skutečnost, že tato parta přišla někdy v r. 1910 do
Ochozské jeskyně. Jejich zájmem byl především cílevědomý výzkum jeskyně,
která, (jak byli přesvědčeni) byla v dávných dobách součástí nějakého většího
vodosvodného krasového systému.
Nejen že byla, ona stále je součástí něčeho, dílem přírody které nějak při
odvádění vod z krasu fungovalo ! Jak fungovalo, to se snažíme my jeskyňáři dodnes zjistit a pochopit. My vlastně jen navazujeme na práci generací jeskyňářů,
kteří žili a pracovali v krasu před námi. A já, i když nemám dost informací, vidím stále význam jejich odvedené a dnes už málem zapomenuté práce, kterou
pro poznání krasu nezištně vykonali. A proto o tom píšu, aby se na to nezapomělo !
Ta parta přišla do Ochozské jeskyně plna touhy zkoumat její tajemství.
Jenže, mezi tím příroda pracovala podle svého a jak jsem se již zmínil, zanášela
v některých místech chodbu Hadici tak, že za zvýšených vodních stavů nebylo
z jeskyně úniku. Naštěstí, parta vedená studujícím techniky, Güntherem Nou43

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

Uvažovali o tom, že budou muset pomoci povodňovým vodám v odtoku
prostřílením asi 30 m dlouhého povodňového kanálu. Jaké bylo jejich překvape44

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

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

Uvádí Josef Pokorný.

Zvláštní upozornění !
Vážení čtenáři !
Především, abych zachytil kolorit popisované doby, to, jak
v oněch dobách speleologičtí nadšenci nejen z řad amatérů, ale
především z řad vědců poznávali kras, jak svoje poznatky a objevy
publikovali a seznamovali s nimi veřejnost, proto vám v textu, mezi
exkurzními zprávami přináším jejich práce. Je to přece také kus
historie poznávání krasu.
Nechci tím v žádném případě porušovat jejich autorská práva,
byly to a stále to jsou jejich poznatky, se kterými především oni
chtěli seznámit zájemce a veřejnost. Jejich poznatky jsou mnohdy
zasuty v dávno zapomenutých časopisech a v dnešní uspěchané
době i mezi zájemci není čas ani chuť tyto zprávy a články
vyhledávat. Ale mnohdy také v těchto článcích zapadly i zajímavé
postřehy uváděných autorů a je zapotřebí je čtenářům zpřístupnit.
To nijak nezmenšuje moji úctu a obdiv k citovaným autorům a
k jejich pracovním zásluhám. Oni mnohdy ještě neznali a nevěděli
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to, co známe a víme my dnes. Ale tvořili z toho co měli, věděli a
znali. Věřím, že čtenář pochopí oprávněnost takového přístupu
k dané problematice. Nechci porušovat zákon, ale prospět věci.
Protože uvádím prameny a autory jsem přesvědčen, že formulace
zákona na ochranu autorských práv takový přístup nezakazuje. Je to
jen přínos jejich práce a jejich děl k popisované problematice.
Proto jsem, ve snaze přiblížit čtenáři co nejvíce onu dobu
zařadili i jejich písemné práce, aby se s nimi mohl náš čtenář
seznámit a nemusel je pracně hledat. Oni to byli, kteří žili a bádali v
krasu před námi.
Mají nám pořád co říct ! I když od doby, kdy svoje poznatky
napsali uplynula nějaká doba, oni byli ve víru událostí, oni to viděli
svýma očima a oni na to měli svůj názor. Chceme-li se poučit
z historie, je toto poznání nezbytné !

V červnu roku 1944 vyšel v časopisu, nazvaném „Časopis turistů“ článek
Dr Josefa Skutila, nazvaný „Na Říčkách“. Tím chci začít se sbíráním poznatků o
jižní části Moravského krasu a jeho dominantou – Ochozskou jeskyní v době po
Druhé světové válce.
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V průběhu Druhé světové války převládl v jeskyních český živel. Ale
protože byli mezi českými jeskyňáři zkušení a cílevědomí lidé, jako byl
především Antonín Boček, začalo se, díky jeho iniciativě, mezi mladými,
neorganizovanými jeskyňáři v krasu mluvit o tom, že po válce založí
speleologickou organizaci. Bylo zapotřebí vytvořit organizaci, která by zájemce
o speleologii cílevědomě a smysluplně vedla, aby nedocházelo k tříštění zájmů.
Pokud jde o Ochozskou jeskyni, pronikli do ní někdy v r. 1942 (v době,
kdy už se němečtí jeskyňáři přestali v jeskyních Moravského krasu vyskytovat)
tři čeští speleologové. Byl to Přemysl Ryšavý a jeho přátelé, Stanislav Plch a Jiří
Pernes. Ti dva byli původně horolezci, kteří Ryšavého učili lézt. Do zamčené
Ochozské jeskyně vnikli „Bauerovou chodbičkou“, tedy místem, které bylo sice
profesorem Bauerem označeno jako objevitelský vchod, ale skutečný
objevitelský vchod dle popisu J. Hornische z r.1830 vypadal úplně jinak. To
popisuji v předchozí části historie Ochozské jeskyně.
Postupně jeskyni celou prolezli až se dostali na konec Labyrintu, kde našli
zamčená dvířka. Na těch dvířkách byla připevněna schránka, ve které byl – pro
případ nouze – od těch dvířek klíč. Ten klíč si ponechali a od té doby vstupovali
do
Ochozské
jeskyně
horním
vchodem.
.
V r. 1944 zaměřili a zmapovali celou Ochozskou jeskyni. Dóm
mezi Medvědím trativodem a praménkovým stalaktitem „Plíce“ je v této mapě
nazván „Nalaškův dóm“. Když jsem se zeptal Ryšavého, kdo to byl Nalaška,
nevěděl. Tvrdil, že to tam napsali jeho kamarádi, Plch s Pernesem. Ti už byli v té
době mrtví, takže, kdo byl Nalaška se už nejspíš nedovíme. Stejně tak je
záhadný popis názvu chodby, kterou dnes nazýváme „Chodba u Kužele“. V
Ryšavého mapě je zakreslena jako Jílova chodba. (Nikoliv „jílová“ !?!). Tento
název mi také Ryšavý nedokázal vysvětlit. Kdo byl Jíl či Jíla, po kterém chodbu
pojmenovali ? Situaci vyřešila až vzniklá „Hádecká pracovní skupina“, která tuto
chodbu nazvala „Chodba U Kužele“. Podrobnější popis Chodby U Kužele
najdete ve třetí práci tematického okruhu č. 3 v této ročence.

Když skončila válka, měli lidé jiné věci starosti, než práci v jeskyních.
Odstraňovaly se škody, vzniklé válkou, obnovovala se infrastruktura sídlišť a
život se vracel k normálu. Společnost se musela nejprve stabilizovat, potrestat
zrádce a kolaboranty a roztřídit odboj. Ti kteří odboj skutečně vedli to v drtivé
většině považovali za občanskou povinnost a nemluvili o tom. Jiní se své i
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nevelké pomoci odboji snažili využít ve svůj prospěch. Někdy docházelo
k obviňování nevinných. Tento chaos trval několik měsíců. Jakmile ale se
společnost konsolidovala, začal zase vzrůstat zájem o koníčky a mimopracovní
aktivity.
.
V lidské společnosti vždycky vznikají seskupení lidí se společnými zájmy.
V těchto seskupeních najdeme lidi, kteří kladou na prvé místo zájem takového
celku a pak teprve zájmy svoje. Ale také se tam najde dost těch, kteří kladou
zájmy svoje nad zájmy celku. Podle toho, jaké zájmy zvítězí jde dotyčná skupina
k vzestupu, nebo upadá a rozpadá se. A tak tomu bylo i v poválečných časech.
Nejsem ani vědec, ani historik, ani pamětník toho, co bylo za „První
republiky“ V r. 1939 mi bylo 6 let a začal jsem chodit do školy. Nevím přesně,
jak fungovali čeští jeskyňáři, kteří před válkou byli určitě nějak organizováni.
Němečtí jeskyňáři vegetovali pod organizací VDT. (Verrein Deutsche Turisten).
Lze předpokládat, že obdobně čeští horolezci a jeskyňáři vegetovali pod
hlavičkou KČT (Klub českých turistů). Podrobnosti nevím. Ale vím, že v červenci
roku 1945 se jaksi „ledy hnuly“!
1.) Dopis Jos. Jalového, vedoucího jesk. sekce Blansko A. Bočkovi
14.07.1945.

Úvodem dopisu J. Jalový uvádí, že byl prof.Zapletalem (patrně zástupcem Zemského muzea)
vyzván zajistit schůzku všech zájemců o bádací práce v MK. Na této schůzce by měly být
jednak projednány otázky personální, dále pak rozdělení Moravského krasu na úseky, které
budou přiděleny pracovním skupinám a další organizační záležitosti, potřebné pro
koordinaci akcí v krasu. J. Jalový píše, že se jako vedoucí blanenské pracovní skupiny ujímá
iniciativy a svolává požadovanou schůzku na středu 18.07. 1945 v 19,00hod do Blanska.

2.) Zpráva o zvolení „Jeskynní rady“ 18.07.1945.

Tato schůze se následně uskutečnila v Brně. Jako předseda Jeskynní rady byl zvolen J.
Jalový, místopředseda A. Boček, jednatel O. Ondroušek, dále 4 členové a 6 náhradníků.
(Jmenný seznam viz Zpráva).

3.) Dopis J. Jalového, předsedy Jeskynní rady Moravských jeskynních
badatelů Ant. Bočkovi, místopředsedovi téhož. 19.07.1945.Jde zřejmě o

kopii dopisu, rozeslaného vedoucím pracovních skupin. J.Jalový děkuje všem za účast na
schůzi a žádá všechny pracovní skupiny o vypracování bádacích plánů a jejich předání A.
Bočkovi do 23.7. |Plány potřebuje přiložit k připravovanému Memorandu (soubor
stanovisek) které je nutno zaslat Zemskému Národnímu výboru.

Na základě těch tří uvedených informací se domnívám, že pan stavitel
Jalový je osoba, která před válkou vedla v Moravském krasu organizaci KČT,
zastřešující práci horolezců a jeskyňářů v Moravském krasu. Jenže, přesné
informace o předválečné činnosti nemám. Pamětníci už vymřeli, tak se musím
spokojit s tím co je a vycházet z informací, které mám.
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Jalového iniciativa a jeho dítě - „Jeskynní rada“ byla zřejmě do jisté míry
„čárou přes rozpočet“ Antonína Bočka, který v tichosti připravoval vlastní
„dítě“, Speleoklub. Zatím budou ti dva spolupracovat, ale už od začátku začínají
taktizovat. Na tahu je Boček.
Jsou známy názorové rozpory (od r. 1912 ?!!) mezi Antonínem Bočkem a
profesorem Absolonem. To je další úskalí a další „fronta“ nastávajícího boje o
Moravský kras.
A to se ještě neví, že únorové události „zamíchají karty“ této bojové hry
tak, že z toho budou mít aktéři pěkně zamotanou hlavu.
Boček to má v hlavě dobře „sesumírované“. Jeho klub povedou vědci,
zatím co členy tohoto klubu budou prostí, řadoví jeskyňáři, kteří budou v krasu
pracovat a zkoumat jej podle rad a pokynů vědeckého vedení.
Vážení čtenáři, chápete sílu, cílevědomost a smysluplnost takové
organizace ? Realizovat něco takového znamená vést hrdinský boj s lstivostí a
zákeřností protivníků. To už není zájmová činnost, to už je politika, potažmo boj
o moc, neboli boj o ovládnutí „hracího pole“, což vychází na stejno. Já mohu
realizátora Bočka jen obdivovat.

1.) Dne 7.11.1945 se konala ustavující schůze – Valná
hromada SKB. Zatím nebyl nalezen žádný písemný doklad z této Valné hromady.
(Edice SE – 3, ročenka č. 8/2016, Tématický okruh č. 6 – Historie Moravské speleologie,
část 2. Rok 1945, viz pol. 69.a 70.).

Skutečností je, že se ve výše uvedeném datu na základě předběžných jednání a předběžného schválení stanov tehdejších úřadů státní
správy sešlo 25 zájemců o amatérskou speleologii a založili spolek, který nazvali Český speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou v Brně.
Od založení klubu (dále jen SKB) se členská základna rychle rozšiřovala.
2.) Dopis Českého speleologického klubu pro zemi Moravsko-Slezskou
v Brně na ředitelství SNB 8.11.1945. Ve smyslu § 12 zákona ze dne 15.

listopadu 1867 číslo 34 o právu spolčovacím a Vládního nařízení ze dne 3.03.1939 č. 97 Sb.
oznamujeme, že na Valné schůzi Speleologického klubu v Brně byli zvoleni do správního
výboru ve smyslu § 11 odstavce c.) stanov : Předsedou Antonín Boček, ředitelský rada,
Brno, U nové brány 14. Do výboru byli zvoleni a v ustavující schůzi tohoto sdružení byli
pověřeni následujícími funkcemi : místopředsedou : Jaromír Sedláček, úředník Hasičské
pojišťovny, Brno, Nádražní ul.
jednatelem Oto Ondroušek, traťmistr ČSD, Brno, U dětské nemocnice 7
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pokladníkem Leopold Okleštěk, úředník Zbrojovky, Brno-Židenice, Buzkova 24
zapisovatelem Zdeněk Čermák, úředník Zbrojovky, Brno, Svitavské nábřeží 51
hospodářem Jiří Pernes, soukromý zaměstnanec, Brno Husovice, Tišnovská 152
technickým referentem Boris Kyněra, studující techniky, Brno, V táboře 9
kartografickým referentem Antonín Hlava, studující medicíny, Líšeň, Podhorní 55
exkurzním referentem Přemysl Ryšavý, studující techniky, Brno Maškova 6
Náhradníky byli zvoleni :
Jan Balák, poštovní zaměstnanec, Blansko, Hybešova ul.

*
Smyslem této práce není popis historie „Speleologického
klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně“ ani jeho
následovníka – „Speleologického klubu Brno“.
To jsem se snažil zčásti popsat už v osmé ročence Edice SE – 3,. která
vyšla v r. 2016, v tématickém okruhu č. 6, nazvaném „Historie moravské
speleologie“, v pokračování této práce v deváté ročence Edice SE – 3 z roku
2017, kde pokračovala v tématickém okruhu č. 4, opět pod názvem „Historie
moravské speleologie“. Protože dělám moc věcí najednou, musel jsem něco vynechat, nakonec to byla historie. Předal jsem to jinému a zatím pro zpracování
historie moravské speleologie nejsou zájemci. Je to moc práce a žádný zisk.
Dovolte mi, abych se zase vrátil k historii Ochozské jeskyně a k souvislosti
této historie s historií jižní části Moravského krasu. Po válce tam postupně, jak
šel vývoj, vznikla „Hádecká pracovní skupina“ vedená Speleologickým klubem
pro zemi Moravskoslezskou v Brně. Proč, jak a z čeho vznikla – to jsem se vám
snažil přiblížit v předchozích řádcích.
V archivu Speleologického klubu jsou kromě různých historických
dokumentů uloženy také Exkurzní zprávy jednotlivých pracovních skupin.
V další části této práce budu prezentovat jednotlivé exkurzní zprávy Hádecké
pracovní skupiny. Tak se nejlépe dozvíte, co se v Ochozské jeskyni a v jižní části
Moravského krasu v průběhu času dělo. Vyhrazuji si jednak právo komentovat
některé události, jednak exkurzní zprávy doplňovat vložením informačních
materiálů, které jsem získal svým bádáním mimo archiv.
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Na závěr tohoto mého úvodu bych si ještě dovolil publikovat zde popis
počátků poválečné historie Ochozské jeskyně a jejího přilehlého okolí, tj. jižní
části Moravského krasu, který mi k tomu napsal Ladislav Slezák. Jeho i když
stručný ale výstižný popis historie, tak jak ji prožíval, zabírá rozsáhlé období.
Proto budu jeho vzpomínky vkládat do textu tak, aby osvětlovaly dobu, ve které
se udály a odliším je tučnou kursivou.

L. Slezák : Doplněk k historii výzkumů v Ochozské jeskyni, část 1.
Období po ukončení Druhé světové války :
Koncem dubna a začátkem května 1945, po přechodu frontových
událostí opustili civilisté různé úkryty včetně Ochozské jeskyně, která byla
volně přístupná. Podle dochovaných stop byli lidé ukryti v úseku Velkých
dómů, až po Smuteční vrbu.
.
Skončilo období, kdy Ochozskou jeskyni ovládali členové VDT, kteří se
rozprchli neznámo kam. (V této době bylo L. Slezákovi 11 let a žil v Řečkovicích.
To co popisuje, jsou vzpomínky ochozských a jiných pamětníků – poznámka J.
Pokorného). Zachovaly se po nich pouze fragmenty jejich archivu, které
vlastnili chataři a někteří občané Ochoze. Pověst o záhadné bedně, zanechané
v Ochozské jeskyni nebyla nikdy doložena. (Viz vysvětlení v článku, nazvaném
„Povídání o záhadné bedně, údajně s archivem VDT, která se údajně po válce
našla v Ochozské jeskyni“ která vyšla v 6. ročence Edice SE – 3 / 2014,
v tématickém okruhu č. 5 „Střípky z Moravského krasu“ autorů L. Slezáka, J.
Pokorného a M. Golece – možno najít v Knihovně ČSS na Internetu – pozn. J.
P.).
Členové nově založeného „Speleologického klubu“ se okamžitě chopili
ochrany jeskyně a zajistili její uzamčení. Skupina speleologů, vedená
Přemyslem Ryšavým se pustila do bádání v jeskyni, zvláště do partií trativodů
vlevo za vchodem a v r. 1948 pronikla do propástek, vedoucích směrem k
severu. Práce se zastavily u skalní úžiny s ozvěnou, která napovídala slibnému
pokračování. Objev byl publikován, ale k překonání úžiny už nikdy nedošlo.
Speleologická skupina byla složena z nadšenců z okolí, i z Ochoze,
Hostěnic a Jezer. Postupem doby se zapojovali i chataři z Brna.
Původní, úřady schválený název v r. 1945 založeného speleoklubu zněl :
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„Český speleologický klub
pro zemi Moravsko-Slezskou v Brně“.
V toku času, a také z technických důvodů byl tento název později změněn na

„Speleologický klub Brno“

Rok 1945
Exkurzní zprávy.
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Níže uvádím doprovodný článek, který vyšel v r. 1945 v „Časopisu turistů“
a jehož autorem je krasový badatel těch dob MUDr. Rudolf Prix.
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Abych se nechlubil „cizím peřím“ – tento článek nebyl věnován mně, ale
mám jej z něčí pozůstalosti.
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Speleologický klub Brno
Ochozská pracovní skupina.

Rok 1946
Exkurzní zprávy.
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Speleologický klub Brno
Ochozská pracovní skupina.

Rok 1947
Exkurzní zprávy.
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Před časem, v průběhu rekonstrukce objektu Kaprálův mlýn, byl
v průběhu stavebních prací nalezen (někde zapadlý ?) svazek dokumentace,
který ve své době patřil členu Speleologického klubu (a členem Hádecké
pracovní skupiny) Karlu Medkovi. Tato dokumentace zachycuje období od října
1947 do prosince 1949. V té době to byla pracovní skupina, kterou vedl student
Přemysl
Ryšavý.
Tato dokumentace byla jedním z členů kolektivu SE -3 zpracována a již
publikována ve čtvrté ročence Edice SE – 3, v Tématickém okruhu č. 3,
nazvaném „Šli před námi“, jako druhá práce tohoto tematického okruhu. Tam
vyšla jako ucelený materiál. Považuji za smysluplné vkládat nejen některé
poznatky z této dokumentace mezi oskenované Exkurzní zprávy Ryšavého
pracovní skupiny, ale také vkládat do textu ty články a vědecké poznatky o jižní
části Moravského krasu, které byly v oné době publikovány. Důvod ?
Potřebujeme činnost Hádecké pracovní skupiny co nejlépe pochopit a osvětlit.
Níže uvádíme nejprve předmluvu ke zpracované dokumentaci v Edici SE – 3 č.
4/2012.
*
Archiválie ( – písemnosti mající dokumentární hodnotu) obsažené v tomto souboru nám byly
předány dne 19. června 2011 na Kaprálově mlýně panem Michalem Medkem k případnému
zpracování. Jde patrně o část pozůstalosti jeho příbuzného (snad otce – nutno zjistit a objasnit).

(Nikdy nebyli příbuzní, jde o náhodnou shodu jmen. Michal Medek je ředitelem
Výcvikového střediska šetrného vztahu k přírodě Kaprálův Mlýn. Majitelem
Kaprálova mlýna je instituce JUNÁK – český Skaut).
O Karlu Medkovi víme jen to, že byl členem „Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou
v Brně“ (už v roce 1947, možná ještě dřív), pracoval v jižní části Moravského krasu a některé svoje
poznatky publikoval v krátkých zprávách v tehdejším časopisu „Československý kras“.
Protože jde o unikátní informace z počátků tehdejších výzkumů, rozhodli jsme se pro
zveřejnění alespoň těch částí nálezcem zapůjčených materiálů, které mohou svými praktickými
zkušenostmi promlouvat k dnešku.
Tyto archiválie, zčásti psané rukou, (obyčejnou tužkou, perem a inkoustem s případným
vkládáním a doplňováním dalších poznámek ), zčásti strojopisné, byly pro potřeby dalšího studia
oskenovány a na obrazovce počítače zvětšeny na 200% původní velikosti pro snadnější přečtení
textu.
Vzhledem k rozličné vydatnosti zachovalého zobrazení textu byly některé stránky
skenovány vícekrát v různém stupni síly zobrazení písma, abychom zajistili jejich čitelnost při
předpokladu dalšího studia těchto archiválií.
Poté byly takto prostudované písemnosti přepsány znovu do počítače, chaotická směs
dokumentů byla seřazena chronologicky, do podoby, ve které vám tyto dokumenty níže
předkládáme. Smyslem chronologického seřazení dokumentů bylo získání přehledu o tom, jak
výzkumy tehdejší pracovní skupiny speleologů na Říčkách probíhaly, jak postupně získávali tito
amatérští jeskyňáři praktické zkušenosti a rozvíjeli svoje poznatky. Domníváme se, že tyto poznatky
byly později zapomenuty, zasuty pod nánosem času a poznatků jiných pracovních kolektivů,
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nicméně jsme přesvědčeni, že tyto poznatky mají stále co říci k poznatkům dneška. Proto vám je
předkládáme.
Medkovy záznamy exkurzních zpráv jsou uspořádány v několika celcích – dokumentech, které
jsem označil signaturou A 1 až A 10. Aby se daly tyto exkurzní zprávy v Medkových zápisech snadno
dohledat, je u popisu každé exkurze uvedena signatura dokumentu, strana, na které se popis
dotyčné exkurze nachází a u rozsáhlejších dokumentů i příslušný odstavec.
Medkovy záznamy jsem se snažil opsat otrocky, tak jak je to napsáno v originále. Především
proto, abych neporušil případnou smysluplnost vyjádřeného názoru. Nicméně jsem si dovolil
některé pravopisné úpravy, neboť pravopis za posledních 60 let došel jistých změn (– například
výraz sifon, dříve syfon a pod.). Pokud je v textu napsáno „Novákův sifon“, odmítám výtku, že jsem
tam nenapsal „Nouackhův sifon“. A podobně.
Při chronologickém seřazení chaoticky sebraných záznamů lze cílevědomě sledovat a poznávat
postupy, za kterých odkrývali zúčastnění speleologové ve své době tajemství krasového podzemí. A
v neposlední řadě třeba také žasnout, nad tím, na co oni přišli a co někdy zase upadlo v zapomnění.

A tak pojďte s námi do minulosti a zúčastněte se s námi dávných objevů a poznatků.
Zdař Bůh ! Jak říkáme my, jeskyňáři a ostatní podzemní rýpalové !
J. Pokorný
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Exkurze dne 3. října 1947

A1/1-2

Účastníci : Medek Karel, Medek Zdeněk, Lejsek (Milan či Vlastimil ?)
Prozkoumána Nová Ochozská jeskyně za účelem informace. Proniknuto Novákovým sifonem až do
chodby, ve které obvykle stála voda. Poněvadž velkým suchem se i tato voda ztratila, pronikli jsme
vodním korytem, které se místy rozšiřovalo a zvyšovalo a končilo prostorem se dvěma komíny ve
stropě. V této prostoře jsme pronikli úžinou v levém rohu vedle skály podobné špičatému balvanu
sifonem do velmi bahnité jeskyňky, která ústila do vody. Pro defekt karbidky jsme se musely vrátit !
Dodatek : Byli jsme přesvědčeni, že jsme pronikli v nezmapovaná místa. Byl to nejspíš omyl, a
nezamapované začne až komíny ve stropě poslední prostory. Omyl to byl ! Sem pronikli Ryšavý a
Višinka, (listopad 1949) před nimi skauti – (listopad 1948) ???
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Hlášení ze dne 27. prosince 1947

A1/1–3

Účastníci : Cigánek, Lejsek, Medek.
Vyzvednuty klíče od jeskyně u hajného Chlumského z hájené u Ochoze. Prozkoumány a
zamapovány dvě díry v ústí Ochozské jeskyně (Trativod 1 a Bočkův), z nichž jedna se po několika
metrech ztrácela a končila ve vodorovné štěrbině, částečně zasypané štěrkem a nánosem. Druhá díra
se po několika desítkách metrů rozšířila pod úhlem 45° spadající chodbu, na jejímž konci jsme, po
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částečném odstranění nánosu, zjistili větší prostoru. Pro vodu, která přetékala místem, ve kterém
jsme leželi, jsme práci museli přerušit. Je naděje, že po úplném odstranění nánosu se nám podaří
proniknout do této chodby.
Dodatek : Měření Pekárny spadá asi do této doby. První chodba je trativod směrem k závrtu, druhá
chodba je později objevený trativod k Netopýrce.
(Poznámka J.P. : Přesná mapka „Trativodu vlevo za vchodem“, jejímž autorem je Dr. Himmel byla
otištěna ve Speleu č. 15 /1994 na str. 41. a 42.).

Tento článek Antonína Bočka vyšel v prvním ročníku časopisu
„Československý kras“ v r. 1948.
Níže uvádíme článek MUDr Rudolfa Prixe, nazvaný „Badatelské vyhlídky
v jižní části Moravského krasu“, který vyšel 19.01.1947 ve Svobodných novinách
a článek téhož obsahu následně vyšel ve 2. čísle Časopisu turistů (roč. 49/1947).
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Speleologický klub Brno
Hádecká pracovní skupina.

Rok 1948
Exkurzní zprávy.
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Zpráva bez data :

A1/2–4a5

Účastníci : Nejprve Medek sám, později Cigánek a Medek.
Kopání v trativodu. Sám.
Kopeme v trativodu ze soboty do neděle v noci. Strašně nás klame silná ozvěna. Myslili jsme, že
jsme u lávky v Hadici a zatím … ?

Exkurze dne 1. února 1948

A1/2–6

Účastníci : Řezanina, Cigánek, Lejsek, Medek K., Medek Z.
(Výjezd autobusem 8,00, doraz 9,15 hod.) V Ochozské jeskyni zvýšený vodní stav. Voda se valila
z hlavního vchodu ve výši asi 15 cm od dolního zámku s vtékala do Říčky. Vnikli jsme s Lejskem do
jeskyně tajným vchodem. Voda stála asi ½ m pod „oknem“. V jeskyňce (boční), kde jsme chtěli
prokopat nános prýštil pramen ze štěrbiny a tvořil malou tůňku, která bránila přístupu ke štěrbině a
proto nemohlo být pokračováno v prokopávání.
Po překročení Říčky jsme zjistili stav vody v Netopýrce. Voda stoupla o ½ m nad hladinu vodopádu.
Dále jsme prozkoumali Málčinu díru vedle Švédova stolu s Cigánkem. Byla také prozkoumána díra na
stráni mezi Ochozskou a Pekárnou. (Lejsek, Řezanina).
Dodatek : Zjistili jsme, že v Netopýrce asi nebude zadní východ. V Pekárně také ne, pouze
balvanitý komín.
Díra na stráni – viz úvaha dole.
-4Exkurze dne 1. února 1948 (Ochozská jeskyně) :

A5/1-2

Účastníci : Medek Z., Lejsek, Cigánek, Řezanina.
Ve všech jeskyních zvýšený vodní stav. Z Ochozské jeskyně se valí voda ve výši spodního zámku.
V prokopávání díry z minulé exkurze není možné pro vodu pokračovat. Za účelem informace jsme
prohlédli jeskyni Liščí díru.
Dne 4. února nám byly dány od pana Radimírského dvě karbidky jako na půjčku.
(Úvaha J.P. : Díra mezi Ochozskou a Pekárnou, to může být jen Adlerova nebo Křížova jeskyně.
Jezevčí v té době ještě nebyla prokopána, a průzkum Cepovy díry v Kamenném žlíbku nebo jeskyně
Hadí či Užovčí – Natterloch – je nepravděpodobný).
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Exkurze ve dnech 28. a 29. února 1948 :

A5/1–1

Účastníci : Medek, Cigánek
Prokopána úzká chodba skoro úplně zanesená nánosem z prvního jarního tání. (Ve dnech okolo 1.
února). Chodba je sifonovitého tvaru a bývá za zvýšeného vodního stavu zaplavována pramenem
ústícím u prvního zúžení chodby.
Stav vody je proti 1. únoru 1948 značně snížen. V „Hadici“ jsou pouze kaluže vody.
Kopie exkurzních zápisů z 1. února a z 28. – 29. února jsem na návrh pana předsedy spolku odevzdal
dne 10.března panu Oklešťkovi, který zpracovává výroční zprávu.
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Exkurze dne 21. března 1948

A5/1–3

Účastníci : Medek, Lejsek.
Účelem exkurze bylo zjištění vodních stavů. V Ochozské tekla voda menším proudem do dolního
trativodu, a to do 1. chodby nalevo. V Hádeckém potoku (V Říčce – pozn. J.P.) byl normální vodní
stav. Ale tentokrát jsem trhl rekord na kole. Za 45 minut jsem byl v Ochozské a za 45 minut zase zpět.
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Exkurze ve dnech 27, 28 a 29. března 1948.

A 1 / 2 – 7, 8, 9. A 1 / 2 – 10.
A6/1

Účastníci : Řezanina, Cigánek, Lejsek, Medek

(Jiný zápis : 27.3. – K.M. /Karel Medek ?/ 28.3. M.L. + C.J. / Milan Lejsek + Jan
Cigánek ?/ 29.3. – M. L. + M.K. + C.J. + L.Ř. / Milan Lejsek + Karel Medek +
Jan Cigánek + Ladislav Řezanina ?/)

Byli nalezeny dva zápisy této exkurze, které byly téměř shodné. Všechny takto získané poznatky
jsem pro tento účel – tj. výzkum historických poznatků – upravil do jednoho zápisu exkurze :

Znovu prokopána již jednou otevřená sifonovitá chodba, znovu zanesená pramenem u její paty.
Proniknuto do další chodby, která je vytvořena v puklině mezi dvěma vrstvami tmavého vápence a je
pravděpodobně trativodem a pokračováním pramene u Ochozské jeskyně. Strop chodby se asi po 20
m. snižuje natolik, že není možné bez předchozího prokopání proniknout dále. Strop chodby je pokryt
závojovitými krápníky. V práci se pokračuje. Jedná se o sifon. Tmavý vápenec.
Dodatek : Pronikli jsme do chodby trativodu směrem k Netopýrce ? Díra asi 4 dm2 před záhybem,
kaluže vody, bílé záclony nad námi. Poněvadž dále se chodba snižuje, bude se muset dále prokopat.
To jsou okamžité dojmy.
Dodatek 2. : Řezanina a Lejsek prokopali trativod (nebo lépe – trativod směřující k Netopýrce), takže
se dostali až k místu, kde se chodba rozděluje ve dvě a spadají obě kolmo dolů. Lejsek urazil rožek a
do prvního se dostal. Do druhého komínu jsme lezli tentokrát a zjistili jsme, že zahýbá v pravém úhlu.
Dodatek 3. : Pan Knap virguluje Říčky. Podzemní trativod dle něho je tedy k Netopýrce, což jsme
nevěděli. (Značil-li jsem ho již předem jako trativod směřující k Netopýrce, je to pouze proto, že toto
hlášení píšu dodatečně). Z jeho měření nejlépe poučí mapy, které byly podle toho zhotoveny.
Kopie zápisu odevzdána panu Bočkovi.

(Úvaha J.P. : Už asi ve dvou či třech exkurzních zprávách se její autor zmiňuje o jakémsi prameni či
vodě, která do trativodu přitéká odněkud z boku. Protože dnes víme, že trativod nějak komunikuje
s nějakou větší vodosvodnou sběrnicí, je možné, že za vyšších vodních stavů, kdy se tato sběrnice
zcela zaplní se pak protlačuje voda nějakou malou puklinou a vytváří záhadný popisovaný pramen
? Jde o vody, vytékající za vysokých vodních stavů chodbou Zkamenělé řeky ?).
Poznámka v pozůstalosti K. a Z. Medků. : Dne 31. března 1948 to dal Přemysl Ryšavý do novin. Vyšlo
to v denících Čin a Rovnost.

Titulek : Nové objevy v Ochozské jeskyni.
Text : Při poslední exkurzi Speleologického klubu objevili jeho členové Cigánek, Lejsek, Medek a
Řezanina dosud marně hledaný odtokový trativod podzemního toku Hostěnického potoka v Ochozské
jeskyni. Objevený trativod má další pokračování asi pod povrchovým tokem Hádeckého potoka
(Říčky) a Ochozského potoka. Bližší detailní výzkum bude proveden v nejbližší době. Pro studium
hydrografie této oblasti je nový objev značně důležitý.
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Exkurze ze dne 11. dubna 1948

A7/1

Účastníci : Řezanina, Lejsek.
Byl zjištěn stav vody. V Hadici menší kaluže. V Nové Ochozské tekla voda malým pramenem.
Odpoledne jsme počali otvírat závrtek u hlavního vchodu do Ochozské jeskyně. Po metrové hloubce
jsme přicházeli na jíl a na velké omleté balvany. V Hádeckém potoku normální vodní stav.

Exkurze ze dne 18. dubna 1948

A7/1

Účastníci : Cigánek, Lejsek, Řezanina.

Vyměřování s Přemyslem Ryšavým v okolí Ochozské jeskyně.
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Exkurze dne 25. dubna 1948

A7/1

Účastníci : Lejsek, Řezanina, Cigánek
Stav vody : V Hádeckém potoce normální. V Nové Ochozské menší proud vody. Začali jsme
prokopávat sifon, na který jsme 29. března narazili. Poté jsme informačně šli do Staré Ochozské
jeskyně ( do Labyrintu ? ). Jelikož jsme neměli lano, tak jsme se daleko nedostali.
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Exkurze dne 28 – 29. srpna 1948

A 1 / 3 – 10, 11, 12, 13.

Účastníci : Medek, Lejsek a spol. (?)
Měření cesty v Hádeckém údolí za účelem zjištění polohy spodních pramenů a propadání
Hádeckého potoka (Říčky). (Dle Knapa) Stav a místa, kde se nalézají byl zjištěn virgulářem a
okolíkován členy klubu. Byly vyměřeny souřadnice podzemních pramenů a též chodeb vzhledem
k výškovému bodu u vchodu do Ochozské jeskyně. Povrchová práce pokračuje.

Číslo obrázku nahoře : img 375

číslo obrázku dole : img 376
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Číslo obrázku nahoře : img 377. (Jde o číslování oskenovaných archivních dokladů Medkovy
pozůstalosti. Uloženo ve složce „Obrázky“, podsložka „Archivní materiály“ v počítači J.P.).

Text přísluší k náčrtům výše.
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Dodatek 1 : Chystání kolíků pro Knapa, který bude opět měřit. Zhotovení žebřů.
Dodatek 2 : Měření Knapa, při kterém jsem nebyl. Běhání okolo chaty v Hostěnicích. (?)
Kácení stromků na žebře.
Dodatek 3 : Proniknutí napříč Ochozskou jeskyní. Před tím jsme zjišťovali stav v Nové
Ochozské jeskyni. Voda byla již těsně za Novackovým sifonem, takže jsem se
s Milanem vrátili. Dál jsme se vydali přes Starou Ochozskou až k železným
dvířkám, spolu s Lejskem a Řezaninou.
(Lze předpokládat, že se – v té době – jedná o dvířka Horního vchodu do O.J., do Labyrintu).

Poznámka J.P. : Jde zřejmě o záznamy dalších exkurzí, které v rukopise nejsou datovány. Není mi
jasné, zda jde o akce před exkurzí ve dnech 28. a 29. srpna 1948 či po ní.

Poznámka Medka : Až sem jsem sbíral stará a neúplná hlášení a používal paměti k doplnění a
sestavení jejich tzv. přehledu. Další hlášení jsou podle originálů.
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___________________________________________________________________________
Vložka : Opis dopisu p. Knapa p. ředitelskému radovi Bočkovi ze dne 30.9.1948.
(Výňatek ze souboru „Knapovy práce s virgulí“).
Drysice, 30.9.1948
Průběh měření v Ochozské jeskyni :

Vydali jsme se nejdříve Kamenným žlíbkem k Hostěnicím. Měření jsme započali u Propadání, kde
se trocha vody, přitékající od Hostěnic ztrácí v ponoru třemi směry. (předpokládám, že jde o
„Propadání 1.“ na kótě 371 m – pozn. J.P.). Směr vody směřuje od Propadání ne k Ochozské jeskyni,
ale ještě na náhorní rovině, daleko před Kamenným žlíbkem uhýbá na mýtinu a směřuje přes údolí
k protější stráni. Dále jsme tok nesledovali a šli jsme po suchých dutinách, které rovněž uhýbaly
směrem k údolí od Kamenného žlíbku.
Pak jsme šli po nouzovém vchodu či východu z Ochozské jeskyně (nové ?), který je ve stráni, kde je
elektrické vedení, má malá dvířka a je v něm velký průvan. (O dalším postupu Vám jistě pan Okleštěk
referoval).
Chci jen upozornit na problém vody u Ochozské jeskyně a před ní. Před jeskyní jsem zachytil
pramen, tekoucí od jeskyně kolem závrtku (těsně), a směřující k vyschlému potoku. Moc vody
neobsahoval. Z toho je ale vidět, že je tam voda, i když na povrchu před jeskyní není ! Že je umístěn
ve spodu a voda do něj přitéká stále.
V sobotu jsem tam byl s panem Ryšavým, měřil jsem jen vodu po cestě kolem Ochozské, směr
propadání Hádeckého tak jako minule. Došli jsme k tak zvaným „Svatým schodům“, tam, kde bylo
minule ve stráni jezírko. (???) V těch místech křižuje podzemní potok vody cestu ! Podtéká suché
řečiště , a já si už nedovedu vzpomenout, zda jsem tok sledoval dále, ale vím, že se lomí a sleduje
kousek řečiště. (Následuje obr. č. 1). Bylo by zajímavé zjistit, zda je v Hádeckém propadání voda a ve
kterém místě se ztrácí úplně.
Rovněž při povrchovém měření jsem došel poblíž místa, které nás minule dovedlo k Hádeckému
propadání. Je možné, že se potok propadá již dříve (nepozorovaně), anebo obě dvě podzemní cesty
vedou souběžně ke známému propadlišti.
A nyní zase k sobotnímu měření : Voda tekoucí od Svatých schodů podtéká v záhybu před
Ochozskou řečiště a přidržuje se stále těsně úpatí až k mostu, kde se dělí na tři prameny. (Škrtnuto :
před výtokem se obrací ještě více do pohoří). U mostu naproti Kamenného žlíbku přitéká nám již
známý pramen, který jsme minule sledovali. Situace : Tento pramen se může v podzemí s druhým
spojovat, zdá se, že tam mají vody málo místa. Také tento se přidržuje úpatí, až před výtokem se lomí
více do pohoří.
Bylo sucho, pěkně se měřilo.
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Exkurze ve dnech 30. až 31. října a 1. listopadu 1948

A 1 / 4 - 14

Účastníci : Lejsek, Cikánek, Medek.

Další prokopávání trativodu, směřujícího s největší pravděpodobností k Netopýrce. Tento trativod
pokračuje dále a po několika zákrutech se propadá do země v podobě dvou komínů, vzdálených od
sebe cca 3 – 5 m. V jednom z nich se pokračuje v prokopávání, ačkoliv jsou obtíže s prokopáváním
materiálu. Chodba vede totiž kolmo do země, lomí se v pravém úhlu, načež pokračuje vodorovně a
spojuje se dle náznaků s prvním z obou komínů.
Práce je zdržována hromaděním páry a vznikáním mlhy, ale hlavně nedostatkem jedno- metrových
žebřů, které dosud chybí. Objevil se nový, menší pobočný trativod přímo vedle starého. Viz mapa č.
…… (?)
Stav vody – přes venkovní deště je velmi nízký, sifon „Noční“, který jsme chtěli vystřelit je úplně
suchý. V jeskyních snížený vodní stav, ačkoliv do Hostěnického propadání se valí voda Q = 10 l. / sec.
Říčka je vyschlá, ač prší. V Netopýrce u vodopádu protéká stále určité množství vody. (?)
Zjištění : Měření Přemysla Ryšavého se liší dle p. Knapa o 10 m.
Dodatek : Krápníkové záclony nad hlavami rostou. Chodba L (Chodba pravého úhlu) se dále
rozdvojuje : rovně a doprava.

Úvaha J.P. : Rychlost růstu krápníků je dána (podle mého) nasyceností skapové vody sintrem
(vápencem), množstvím (a v závislosti na množství rychlostí) protékající nasycené vody, případně
teplotou vzduchu v jeskyni ( odpar). Zkamenělou řekou teče (podle mého) voda silně nasycená
sintrem. Proč ? Kde, z čeho a odkud se tak sytí ? Jestliže aktéři výzkumů v exkurzním zápisu uvádí,
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že krápníkové záclony v trativodu viditelně rostou, pak voda, vytékající na tyto záclony musí být
také silně nasycená. Není to stejná voda, jaká teče za vysokých vodních stavů Zkamenělou řekou
??? (Vycházím-li z Himmelova nákresu podélného řezu Trativodu vlevo za vchodem,- Speleo č. 15
/1994 pak, má-li Himmel pravdu, budou zde uváděné krápníkové záclony někde na kótě kolem 337
m).

Exkurze dne 14. listopadu 1948 :

A 1 / 4 – 15

Účastníci : Lejsek, Medek.

Měření Hádecké cesty od Ochozské jeskyně až ke křižovatce u Kamenného žlíbku. Stav vody
v dříve prázdném korytě Hádeckého potoka (Říčky) stoupl. (Q = ½ z Hostěnického propadání z 31.
října 1948)
Dodatek : Pršelo již asi 14 dní, vždy střídavě mračna a déšť.
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Exkurze dne 21. listopadu 1948 :

A 1 / 4 – 16

Účastníci : Cigánek, Řezanina, Medek.

Zaznamenána propadání vod od Ochozské jeskyně k výtoku. Měření cesty.
Školní brigáda v Býčí skále ve dnech 18. – 19. prosince 1948. (Kusá poznámka v textu u exkurze dne
21. listopadu 1948).
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Patrně jde o úklid v chatě u Hostěnického propadání. Tato chata v oné
době patřila Junákům, kteří se speleology a chatu jim poskytovali k přenocování
a uložení výstroje.
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Zjištěné průvany jsou možná odpovědí na rychlou tvorbu krápníkové výzdoby na stropech.
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V případě uvedeného prokopání chodby – jde patrně o chodbu z Trativodu vlevo za vchodem.

Exkurze dne 31. prosince 1948 až 1. ledna 1949.
/ 5 – 17

A1

Účastníci : Lejsek, Medek.
Žebříky odneseny až do „Síně komínů“ v Nové Ochozské jeskyni. Poslední síň zaplněna vodou (od
skluzavky počínaje) až ke stropu. U konce Nové bahnitá kaluž, jinak sucho po celém sále. V propadání
u chaty voda zamrzlá a poměrně malý průtok. (Venku je sníh a mrzne). Pro vodu jsme se nedostali
dál. Budeme se zajímat o komíny v Nové !! Viz mapa !
Úvaha J.P. : Čemu říkají ti kluci „Síň komínů“ ? Není to prostor, kterému Dr. Himmel říká „Zadní
kaple“ a který leží za Křížovým (polo)sifonem ? Který je v mapě Ryšavého označen slovem
„Monack“ ? Nebo je to Sifonová chodba ?

Níže ještě uvádíme odbornou práci Dr. Miloslava Pokorného, člena SKB,
nazvanou „Zpráva o geologických poměrech jižní části Moravského krasu
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v prostoru Hády – Mokrá“, která vyšla v „Časopise Zemského muzea v Brně“,
roč. 32/1948.
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Speleologický klub Brno
Hádecká pracovní skupina.

Rok 1949
Exkurzní zprávy.
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Nový rok 1949 začínáme prvním zápisem Exkurzní zprávy z „Medkovy
pozůstalosti“. Vysvětlení, co je to Medkova pozůstalost najdete v této práci na
začátku roku 1947, na stránkách 15 – 16.
Exkurze dne 1. ledna 1949 (jiný zápis) :

A9/1–1

Účastníci : M.L. + M.K. ( Milan Lejsek + Medek Karel – ?).

Záznamy z exkurze podnikané jsou velmi úspěšné, a to tím, že se podařilo překročit Křížův sifon, ve
kterém stála voda, což nebylo příjemné. Při tom to sifon nebyl, další voda zjištěna až asi po 20 m, kde
tvořila další sifon, který se nedal přejít. (tj. Nouwackhův sifon, pozn. J.P.).

Exkurze dne 16. ledna 1949

A9/1–2

Účastníci neuvedeni. (M. U. ???)

Zjišťuje se první povodeň tohoto roku, která pronikla až ven, do Říčky. Při tomto do B trativodu –
též.
Exkurze dne 1. února 1949

A9/1–3

Účastníci neuvedeni : ( M.U. ???)

Navazují na první, ale domnívám se, že je to druhá povodeň tohoto roku, která pronikla až ven do
Říčky. Její známky jsou až za „sloupkem“ u můstku.
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Exkurze dne 6. února 1949. (odpolední - Mokersko) :

A 1 / 5 - 18

Účastníci : Hanák, Medek.

Okružní cesta přes Mokrou, Horákov a Líšeň. Výpad : 13,00 hod., dopad o 5 hod. více. Zjištění
stavu vody :
1.) Říčka klesá mírně (10 l. /sec.).
2.) Mlýnské údolí (2 l. /sec.) směřující k Mokerské hájence – slabší prameny – jeden stálý a četné
menší (zamrzlé i nezamrzlé).
3.) Trnitý výmol (2 l. /sec.), stav vody stálý.
4.) Výtok „Ve výmolu“ (3 l. /sec.), stav vody stálý.
5.) Boční žleb (1 l. /sec.), zamrzlá voda.
6.) Mokerský pramen (3 l. /sec.), stav vody stálý, rovný stavu v propadání Hostěnickém.
7.) Říčka zamrzlá, voda pod silným ledem tekla.
Pod zápisem se nachází průvodní obrázek :
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Vedle výše uvedeného obrázku se nachází i tato tabulka.
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Exkurze dne 6. února 1949 – jiný zápis :

A9/1–4

Účastníci : M. Lejsek, K. Medek.
Provádí se větší informativní exkurze v okolí Horákova, Mokré a Hostěnic. Následkem toho tvoříme
novou teorii. A to, že větší část Hostěnického potoka se propadá. (Patrně myšleno v okolí Hostěnic,
ještě před propadáním ?) Tvoří tím menší, neznatelná propadání, která vyvěrají v okolí Mokré jako
výtoky (studánky). Potvrzuje to též spousta závrtů mezi Hostěnicemi a Mokrou. I měření na toto
úplně stvrzuje.
(Pozn. J. P. : Zajímalo by mne – pokud se to dá zjistit – zda původní prameny v okolí Mokré, které
sledovali členové Speleologického klubu ještě existují. Domnívám se, že akce meliorace
Hostěnického potoka, kromě toho, že splavila do podzemních prostorů pod propadáním všechnu při
melioracích uvolněnou zeminu a další kaly,( které od té doby permanentně Propadáním HP 1 a HP 2
do podzemí splavuje) přerušila všechny ztraty Hostěnického potoka, nebo alespoň jejich většinu.
Nebýt toho, tak jsme dnes (možná) dokázali najít nejen „Motalovo pole“, Smetištní závrt, ale i
další ztraty).
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Trativod, o kterém se v této Exkurzní zprávě hovoří je „Trativod vlevo za vchodem“.

(Pracovní místo v trativodu u sloupu – jde s největší pravděpodobností o tzv. „Líšeňský trativod“ na
zlomu Puklinové chodby a odbočce k místu „U Tiary“. Prof. Musil vyprávěl, že tam 3x vykopal
kameny a náplavu až do hloubky 5 m (!!!) a vždycky to povodňové vody zanesly splaveným
materiálem).
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Z následujícího zápisu EZ 12 z 13.03.1949 vyplývá, že Boček dal příkaz
k zazdění Bauerovy chodbičky. Není to původní vstupní objekt. Za vstupní
objekt ji považuje prof. Bauer v r. 1881 ve své publikaci „Ochozská jeskyně“.
Proto Bauerova chodbička. Pak už to jen každý opisoval, jak je v tomto kraji
zvykem.
Nemůže to být původní vstupní objekt, protože to neodpovídá popisu J.
Hornische, který O. J. navštívil v létě roku 1830. Popis vyšel v „Moravii“
v prosinci 1838. (Viz J. Pokorný : „Kde byl původní objevitelský vchod do
Ochozské jeskyně“ – in ročenka „Speleoforum“ č. 16 / 1997, str. 55 – 57).

1881 ze dne 13. března 1949 :

A9/1–5

Účastníci : M. L. (Milan Lejsek ?)
Říčka v dosti tekoucím stavu, četné propadání mizí, jen markantní lze vidět. Křížův sifon je
naplněn, (oproti poslednímu stavu pomalu klesá). Do Hostěnického propadání „K vrbám“
voda teče svým poměrovým množstvím.
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Popisovaný trativod je „Líšeňský trativod“.

Toto je zajímavý a neznámý čerpací pokus !
Exkurze dne 27. března 1949 :

A 1 / 7 – 19

Účastníci. Homola, Medek. (Brigáda SČM).
Při odčerpávání vody v sifonu v prvním trativodu byla voda vylévána do tzv. „Bočkova trativodu“
u vchodu. Voda byla odčerpávána od 11,00 do 14,00 hod. Okolojdoucí lidé upozorňovali na kalnou
vodu, vytékající ze zamřížovaného výtoku Říčky. (Pokus není zaručen).

Tento článek vyšel v deníku „Práce“ dne 31.03.1948 a jeho autorem je s největší pravděpodobností
Antonín Boček.
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Exkurze dne 10. dubna 1949 – průzkum na Mokersku.

A 1 / 6 – 20
A9/1–6

Účastníci : Lejsek, Medek.

Postup v katastru mokerském a hostěnickém. Prováděno detailní měření vod. Zmínka též o
tekoucím Hostěnickém potoce, který se posléze propadá „K vrbám“.
Voda k pramenu v Trnitém údolí teče v nezmenšeném stavu (relativně, vzhledem k exkurzi na
Mokersko dne 6. února t.r.). Voda z Hlavního mokerského pramene, vytékající na náměstí v Mokré
z roury o průměru asi 30 cm je pouze asi o šestinu slabší. V lomě Mokerském nebyly sice zjištěny
jeskyně, ale po obou stranách od vjezdu do lomu jsou průrvy.
Levá průrva je prasklina, (lom) táhnoucí se asi 10 m hluboko a končící balvany. Nese stopy
rozšiřování vrtačkou. Pravý otvor, který je přímo naproti levého je zbytek jeskyně, klesající asi pod
úhlem 45° dolů, se zasypanými okraji shora padající hlínou. Balvany na stropě hrozí spadnutím.
Jeskyně je odkryta asi do hloubky 5 m. Pramen v lomu není. Údolí, táhnoucí se směrem přibližně
asi východním je bez vody. Ale v jeho asi třech čtvrtinách docházíme k stružce slabého ručeje vody,
jdeme-li však dále, přijdeme proti proudu k trubce s pramenem značně přitékajícím. Jdeme-li dále
proti toku, táhnoucímu se podél okraje lesa, přijdeme k pramenu, který prosakuje na více místech
hlínou.
V Hostěnickém propadání, vzhledem k poslednímu stavu vod při nedávné návštěvě nezměněn.

Exkurze ve dnech 17. a 18. dubna 1949 v Ochozské jeskyni :

A 1 / 6 – 21

Účastníci : neuvedeno.
Úkolem této exkurze bylo pokračování v prokopávání trativodu č. 1. (Patrně trativod „Vlevo za
vchodem“ – pozn. J.P.). V Prvním sifonu stojící voda odčerpána. Járkem zajištěno proti dalšímu
stavení vody v tomto trativodu. ( ???) Voda odtéká levým bočním trativodem (v mapce označen *) a
je slyšet její dopadání na nějakou hladinu. U Druhého sifonu opět voda. Po jejím odčerpání konečně
na pracovišti. Po delší době zdolán úsek, lomící se v pravém úhlu. Chodba pokračuje dalším, velmi
obtížným zúžením. V této chodbě jsme postoupili o 3 metry. Následuje obrázek – náčrt situace.
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Popisy v obrázku : (shora dolů) : Komín, trativod, Sifon 2., Sifon 1., trativod jímž odtékající voda
padá do vody, Bočkův trativod, chodba „Hadice“, mříž.
Text vedle obrázku : Komín v trativodu O. 1. končí po 7 m. zalitím vápencovou masou, ačkoliv jde
z něj a v místech komínu silný průvan.
(Poznámka J.P. Náčrt situace, pokud má jít o „Trativod vlevo za vchodem“ je poněkud zmršen.
Trativod leží asi 30°od osy do masivu pokračující chodby Hadice, nesvírá s ní pravý úhel, jak je
nakresleno na přiloženém plánku. Odbočuje od vchodu (mříže) doleva, tedy k Říčce či k Netopýrce.
Vůbec nerozumím objektu „Bočkův trativod“. Nikdy jsem o něm neslyšel. Při tom je tento trativod
zakreslen na půdorysném plánku Dr Himmela ve Speleu č. 15. V zápisu z exkurze dne 27. března se
praví, že voda, vyčerpaná ze sifonu se vylévala do Bočkova trativodu u vchodu do jeskyně. A kolem
procházející lidé upozorňovali na to, že z Vývěru 1. teče kalná voda. Viz zápis z exkurze dne 27.
března 1949. Že by tam tehdy bylo něco, co je dnes ucpáno sedimenty ??? Že by tam bylo něco, co
komunikuje s hltačem 8 m před vchodem do jeskyně, ve kterém s jekotem mizely povodňové vody
za povodně v r. 1879, jak popisuje Martin Kříž blahé paměti ? Že by ??? Vozistós sifon, ze kterého
odtékající voda padá do vody ???
Co znamená v poznámce vedle obrázku zkratka O.1. Je tam vertikála (komín – viz náčrt) která je
ve výši 7 m zalita sintrem ? Co my se všechno o té díře ještě nedozvíme ! Pokud něco takového
vůbec existovalo, jak to, že takové poznatky byly zapomenuty ??? Než budu pokračovat v textu
zápisů a hlášení z exkurzí, chtěl bych ještě ze studijních důvodů připomenout, co o tom napsal v r.
1949 Přemysl Ryšavý do časopisu „Československý kras“. Protože úvodem je obrázek – půdorys
trativodu – který chci pro čitelnost zvětšit co to půjde, zůstává na této stránce mezera. Ryšavého
text k tomuto obrázku, převzatý z 2. ročníku časopisu „Československý kras“ najdete pod
obrázkem.
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Na níže uvedeném obrázku není část označená jako „Původní vchod“
skutečným původním vchodem. Je to „Bauerova chodbička“. Vysvětlení hledej
na str. 64 této práce.
Vysvětlení problematiky původního vchodu do Ochozské jeskyně najdete
také na stránkách 7 a 34 předchozí práce tohoto tématického okruhu. (TO – 5 –
2 – Ochozská jeskyně a trocha historie).
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Tolik k „Trativodu vlevo za vchodem“. Zápis z Exkurze ve dnech 17. a 18. dubna 1949 dále pokračuje
:
Bylo provedeno barvení shodné s popisem barvení při exkurzi dne 28. března 1949, které je
popsáno v Časopisu „Československý kras z této doby. (Viz Československý kras, ročník 2/1949, str.
76, článek s názvem „Příspěvek k řešení hydrografie jižního Moravského krasu“, jehož autorem je
Karel Medek). Výsledek se po dvou hodinách vůbec neprojevil (u mříže).
Postup : Do sifonu 1. nalito asi 10 x 10 litrů kalné vody. Voda dopadá do bočního trativodu, ale
nevytéká tedy na Výtoku Říčky – nebo jí bylo málo. Postup bude opakován.
*

Vlastní poznatek J.P. :
Dne 30. dubna 1998 – přibližně po 50ti letech od Medkem popisované exkurze – rozmíchal
Dr. Himmel 17 kg kuchyňské soli v 50 l. vody a nalil je do propadání, nacházející se mezi Ochozskou
jeskyní a Netopýrkou. Nalil to tam ve 23,00 hod.
Já jsem od 23,00 hodin seděl u portálu Vývěru 1. s konduktometrem a měřil vodivost protékající
vody. V té době kolísala vodivost přitékající vody v hodnotách kolem 440 – 445 mikroSiemens /Dále
jen mS/.
Vzdálenost mezi propadáním u Ochozské jeskyně a Vývěrem 1. je cca 900 m. V prvních hodinách
jsem prováděl měření každých 20 minut. Od tří hodin ráno každých 15 minut a od čtvrté hodiny
ranní každých 10 minut. Kontaminace solí dospěla do Vývěru 1. cca po 5,5 hod.
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Krátce po čtvrté se začala naměřená hodnota vodivosti lehce zvedat. V 5,00 hod dosahovala 455
mS. Obsah soli ve vodě kulminoval při měření v 6 hod. 10 min, kdy bylo dosaženo naměřeného
maxima 490 mS. Od této chvíle naměřené hodnoty zvolna klesaly tak, že cca kolem deváté či krátce
po deváté již konduktometr vykazoval opět původní hodnoty, jaké byly na začátku měření,
Charakter křivky nenasvědčuje tomu, že by kontaminovaná voda protékala velkou zásobárnou
vody, To by se více zředila a průtok by trval daleko déle. Ve světle tohoto poznatku jsem toho
názoru že dvě hodiny na zachycení výsledku barvící zkoušky, jak předpokládal Karel Medek, je
málo.
P.S. Nevzpomínám si, jestli tohle měření a jeho výsledek Dr. Himmel někdy někde publikoval !

Pokus s kalením vody se opět nepovedl.

Exkurze dne 24. dubna 1949

A8/1
A9/1–7

Účastníci : Lejsek, Cigánek, Řezanina.
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Při malé účasti členů jsme se pokoušeli navázat na pokus pana Karla Medka a Bedřicha Homoly,
kteří dokazují, že z tzv. B trativodu (Pozn. J.P. – že by B trativod byl totožný s výše popisovaným
trativodem, nazvaným a zakresleným na plánku jako „Bočkův trativod“ ???) se nachází spojitost
mezi ním a Výtokem Říčky. Tento pokus dokazují litím zakalené vody do trativodu. Prý se jim objevila
u výtoku Říčky.
Tento pokus jsme opakovali s několika hektolitry zakalené vody, kterou jsme lili do téhož
trativodu. Po šestihodinovém pozorování u výtoku proudu v Netopýří jeskyni jsme zjistili (jak jsme
ostatně předpokládali), že toto barvení jest nedostačující. Proto jsme marně pozorovali zakalení u
výtoku Říčky.
Touto exkurzí jsme si znovu ověřili tvrzení pana B. Homoly a K. Medka a zjistili jsme, že jejich
tvrzení je nesprávné. Navrhujeme proto řádné barvení Jižní části Moravského krasu, které by se mělo
co nejdříve uskutečnit.
Poznámka J.P. :
Pokud mohu jako amatér a neumětel vyslovit svůj názor, pak podle mého existují před
Ochozskou jeskyní dvě vodosvodné cesty. Někde mezi „Vývěrem A“ dle Himmela (dříve „Estavela“)
a Liščí dírou podzemní tok bifurkuje, tj. rozděluje se. Jedna jeho část přechází freatickým torzem
dávného, možná zčásti zavaleného jeskynního systému a mezi balvany pode dnem údolí pod pravý
břeh Hádecké Říčky do prostoru neznámého pokračování Malčiny jeskyně za stěnou Blátivého
dómu (Slezákův výzkum ve světle jeho telegnostické detekce, doplněné zaměřením obou konců
Blátivého dómu radiomajákem), podtéká Malčinu jeskyni, Švédův stůl, hypotetickou „Slezákovu
Zařícenou“, objevuje se na dně Netopýrky a pak snad teče pod Lysou horu a dál k Vývěru I. (Viz
ročenka „Edice SE – 3 – 2009 na CD, Tématický okruh 2., práce L. Slezáka, nazvaná „Příspěvek
k hydrografii jižní části Moravského krasu a nabídka speleologicky nadějných lokalit tamtéž“ str. 33
- 37). Při vyšších vodních stavech vytéká voda v Blátivém dómu a mizí v neznámém pokračování
níže položeného trativodu. Za velmi vysokých vodních stavů zaplaví celý Blátivý dóm voda do výše
cca 2 m (odhad). Doporučuji přečíst článek J. Dvořáka, který vyšel v časopisu „Československý
kras“, ročník 5 /1952, str. 228 – 230, nazvaný „Hydrografie jeskyně Malčiny v Hádeckém údolí“.
Inundaci Blátivého dómu zachycuje také fotografie, otištěná v práci J. a P. Himmelů „Jeskyně
v povodí Říčky“, na str. 12. Vydala ČSS, ZO 6 – 11 „Královopolská“ v r. 2012 vlastním nákladem.
Druhá jeho část pokračuje dál pod levým břehem, možná na sebe váže vodu z propadání
Hádecké Říčky a nějak komunikuje s trativodem „Vlevo za vchodem“ z Ochozské jeskyně. Zde
předpokládám freatickou zónu, spojenou s tajemstvím legendárního Křížova propadu 8 m před
vchodem do Ochozské jeskyně za povodně v r. 1879, s tajemstvím Bočkova sifonu, se sifonem
v trativodu, kde voda padá do vody (viz dále) a v neposlední řadě s Musilovým hypotetickým
„Líšeňským trativodem“. Kam tyto vody dále tečou, kde a zda a jak se spojují či nespojí, to ví zatím
jen Bůh, pokud nějaký existuje. Kacířská myšlenka : Co když tato voda teče někam pod Mokrou, či
je zdrojnicí čerpací stanice u rybníka „Srdíčko“, která zásobuje pitnou vodou Mokrou a další obce.
(Slezákův artézský pramen z r. 1954 ?) Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku této hydrografie ???

Exkurze dne 24. dubna 1949 – jiný zápis (viz výše) :
87

Účastníci : Milan Lejsek
Provádí se nedostatečný pokus, ve kterém se lije do B trativodu zakalená voda, která se měla
objevit z výtoku. Toto se nestalo. Říčka tekla cca normálním tokem. Taktéž do Hostěnického
propadání, zase jen k vrbám.

Exkurze dne 15. května 1949

A9/1–8

Účastníci : Milan Lejsek
Do Hostěnického propadání žádná voda. (Stála v rybníce, kde se též propadala). Křížův sifon byl
naplněn (minimálně 17,5 cm) vodou. (Vozistós – stála v rybníce ?)¨
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V prvním odstavci této Exkurzní zprávy se hovoří o Labyrintu Ochozské jeskyně.

Exkurze dne 22. května 1949

A9/1–9

Účastnící : D. V. (Dvořák, Valeš, ???)
Po několika prudkých atmosférických srážkách se přívalem vody naplnila obě dosti znatelná
propadání Hostěnická. Při tom měli jsme štěstí potkat valící se vody v Nové Ochozské, která tekla až
ven. Přes to, že B trativod značnou část strávil, nestačil na to.
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Průkop, o kterém se hovoří v první části této Exkurzní zprávy (4m dlouhý) vedl z Malčiny jeskyně
směrem pod Švédův stůl.
Ochozská skupina = parta, vedená R. Musilem. V daném případě se jedná o Líšeňský trativod.
Z Výtoku Říčky vytékala čistá voda – zkalení ve Výtoku Říčky působí Ochozský potok, případně ponory
pod Pekárnou.

Exkurze dne 29. května 1949 :

A9/2–1

Účastníci : Medek, Lejsek.
V Říčce tekoucí voda po celém řečišti. Jsou známky po povodni, která se provalila až do Říčky.
Uvnitř aktivní tok do B trativodu s přicházející rychlostí.
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Vyjádření pamětníka, Ladislava Slezáka :
I když se jméno Jaroslava Dvořáka občas v exkurzních zprávách objevilo,
prakticky až od poloviny května roku 1949 začíná Jaroslav Dvořák v jižní části
Moravského krasu intenzivně a cílevědomě pracovat. Soustřeďuje kolem sebe
mladé nadšence, se kterými začíná nejprve zkoumat Malčinu jeskyni, jeskyni
Švédův stůl, později Netopýrku a profesní zájem jej přivádí i do Ochozské
jeskyně. V té době se maturant Dvořák přihlašuje ke studiu geologie na tehdejší
Universitě Jana Evangelisty Purkyně. Jeho aktivita v jižní části Moravského krasu
vzrůstá, sestavuje Hádeckou pracovní skupinu a zkoumá v Hádeckém údolí
problematiku jednotlivých lokalit.
Pracovní základnu jim tvoří malý, polorozpadlý dřevník na dvorku
hospody u Jelínkova mlýna. Sloužil jako skládka uhlí a dřeva na vytápění
hospody. Ve zbylém prostoru měla pracovní skupina sklad pracovního nářadí a
na hřebících, zatlučených do stěny visely jeskynní oděvy a lano.
Tato převlékárna jim sloužila až do roku 1952.
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Exkurze ze dne 2. června 1949 :

A9/2-2

Účastníci : M.U. (Medek, Urbánek ??)
Pozůstatky po dřívějším tokovém propadání u „Sloupu“ a v Dómech žádné.
(U „Sloupu“ = Líšeňský trativod).
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Propast o které se v Exkurzní zprávě hovoří je propast „Pětadvacítka“ v Labyrintu Ochozské
jeskyně.

Exkurze ze dne 12. června 1949 :
L. (Medek, Lejsek)

A 9 / 2 – 3 Účastníci : M.

Částečně naplněné sifony v Nové Ochozské. Křížův sifon naplněn (minimálně 12,5 cm), rovněž do
propadání Hostěnického netekla žádná voda. Říčka tekoucí až 400 m před most (křižovatka HO /
LHM) kde se propadá. (???)
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Zdá se, že do jeskyně byl instalován svod nějaké přípojky, snad elektrické. Podle kusého popisu byla
tato přípojka vedena z Kamenného žlíbku Labyrintem. Nicméně, vzhledem k tomu, že pamětníci
nežijí, nevíme co to bylo za akci a jaký měla účel či smysl.

Exkurze ze dne 19. června 1949 :

A9/2–4

Účastníci : D. V.
Do Hostěnického propadání žádná voda. Jen v Říčce částečný tok. Křížův sifon – voda klesající.
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Exkurze ze dne 26. června 1949 :

A9/2–5

Účastníci : M. L. (Medek, Lejsek)
Tekoucí voda v Říčce, jakož částečnou intenzitou. Do Hostěnického propadání tekla jen k vrbám.
Křížův sifon (min. 10,9 vodou).
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V obou případech jde o akce v Malčině jeskyni.
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Exkurze ze dne 10. července 1949

A9/2–6

Účastníci : D.V.
V Říčce se podařilo reaktivovat celý tok do Hádeckého propadání (zabetonování). Křížův sifon
zaplněný vodou, nebylo lze překročit.
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Pár poznámek zpracovatele :
Pracovní místo v „Trativodu u sloupu“ dnešní „Líšeňský trativod“ v r.
1949 zkoumal tehdejší student Rudolf Musil, dnes dvaadevadesátiletý a stále
velmi čilý a aktivní pan profesor, uznávaný odborník v geologii a archeologii
„ozdobený“ tituly RNDr a DrSc, který ještě žije. Dovolte mi, abych současný věk
pana profesora konfrontoval s během času. Jestliže je mu v současnosti 92 let,
(plus – mínus), pak se narodil někdy v r. 1927, v r. 1949 mu bylo 22 let, a od té
doby do dneška uplynulo celých 70 let ! Uvidíme, kolik si z toho bude pan
profesor pamatovat, až za ním s tímto tématem přijdu.
Ale vraťme se teď zpět do chodby Hadice v Ochozské jeskyni. „Líšeňským
trativodem“ je tento objekt nazýván snad proto, že pan profesor pochází
z Líšně. Pojďme si o tomto, z hlediska jeskynní morfologie velmi zajímavém
místě chvíli vyprávět.
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Abyste měli, moji milí čtenáři představu o tom, co všechno bylo panem
profesorem tehdy vykonáno. Toto místo se nachází ve vstupní chodbě Hadici.
Část Hadice tvoří cca 60 m dlouhá puklina, ukloněná od svislice přibližně v úhlu
33 stupňů. Viz obrázek níže). Pracovně jsme ji nazývali Puklinová chodba.

Tento obrázek dokumentuje úklon stěny Puklinové chodby.

Jdeme-li Hadicí dovnitř jeskyně, na konci se Puklinová chodba lomí
v pravém úhlu do chodbičky, vybrázděné vodami. Co je zde pozoruhodné, je to,
že zatím co dno puklinové chodby tvoří v současnosti štěrk a větší kameny,
slepené splavovanými kaly, chodbička odbočující z Puklinové chodby v pravém
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úhlu k „Tiaře“ má skalní dno ! Toto skalní dno (pokud se pamatuji) trvá až před
chodbu mezi „Zkamenělým srdcem“ a „Gotickým portálem“ (či branou),
vstupním to objektem do Předsíně Velkých dómů.
Z dávných, do tohoto textu vložených exkurzních zpráv p. prof. R. Musila
se dovídáme, že při sondáži v „Líšeňském trativodu“ dosáhli hloubky cca 6 m.
Stěna „Puklinové chodby“ se (pod úrovní současného dna) ukláněla v úhlu cca
45 stupňů, (tedy se směrem dolů ještě více rozšiřovala), aby přibližně v hloubce
4 m začala přecházet do svislice. V exkurzní zprávě ze dne 6. července píše R.
Musil: „ Odtokový trativod byl po minulých prudkých lijavcích opět zaplaven a
zčásti zanesen. Náplava byla vybrána a bylo dosaženo hloubky kolem 6 m.“
(to už potřetí – pozn. J.P.) a zápis pokračuje slovy : „Zdá se, jako by trativod
přestal kolmo klesat a rozděloval se ve dvě chodby.“ Toto je poslední exkurzní
zpráva, psaná R. Musilem a týkající se Líšeňského trativodu. Další exkurzní
zprávy jsou již jen od pracovní skupiny Jaroslava Dvořáka.
Dále z těchto exkurzních zpráv vyplývá, že materiál, vytěžený z prostoru
pukliny byl nahrazen dalším, povodněmi sem splaveným štěrkovým materiálem
a kameny. Zaplnění vykopané a vybrané pukliny se odehrálo třikrát v průběhu
cca 6ti měsíců ! Aby zabránili zanášení sondy splavovaným štěrkem při
povodních, vybudovali aktéři v „Předsíni Velkých dómů“, před tzv. „Gotickým
portálem“ (viz bod č. 11 na výše přiloženém plánku) několikrát hrázku,
vytvořenou z kamenů spojovaných jílem a situovanou tak, aby odrážela
případné povodňové vody do trativodu vpravo od Gotické brány (vpravo od
směru vodního toku).
Z toho, co teď víme lze dedukovat, že se puklina, která je genesí
„Puklinové chodby“ nejprve poněkud rozšiřuje a poté klesá do hlubin. Je
vyplněna vodami splaveným štěrkem a kameny, a možná v hloubce za
odbočkou někam pokračuje. ( ??? ). Co když je tato puklina hlubinným
vodosvodným kanálem, odvádějícím vody neznámo kam ? Na můj dotaz, zda
nebyla provedena barvící zkouška, řekl pan profesor, že ne. Pak se na chvíli
zamyslel a řekl, bylo by zajímavé, kde by to vyteklo. Pak vyslovil názor, že by to
vyteklo nejspíš ve Vývěru Říčky.
Svoje dotazy na pana profesora jsem konzultoval s L. Slezákem, který mi
cílevědomě poradil, na co se ptát. Na můj dotaz, zda byly štěrky a kameny
znovu splaveny do trativodu z Velkých dómů, nebo je tam přinesly hlubinné
povodňové vody z hloubi skal pod Hadicí řekl pan profesor, že je přesvědčen, že
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do trativodu splavené materiály přinesla voda z Velkých dómů. Že by to bylo
hlubinnými vodami ze skal pan profesor vylučuje.
Zřejmě proto, že ani po 6 m dosažené hloubky nebylo nalezeno skalní
dno, byl tam stále jen štěrk, byly na této lokalitě výzkumné práce zastaveny.
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Každá pracovní skupina, která přijde do jeskyně, aby se v ní orientovala,
opatří jednotlivá místa či krápníkové útvary svým (pracovním) názvem. Přichází
jiná skupina a nazývá tato místa zase jinak. Někdy název přežije léta, jindy zmizí
v zapomnění, protože byl nahrazen jiným. (Vhodnějším ?)
Tak například, objevitel Nové Ochozské chodby, V.J. Procházka nazval
jeden z nádherných krápníkových útvarů této chodby „Zvon“. Němečtí jeskyňáři
mu říkali „Weintraube“, což se později přeložilo do češtiny jako „Hrozen“ a
tento název přežil do dneška. V Ryšavého mapě z r. 1944 je chodbička, vedoucí
z „Křížovy vyhlídky“ do masivu v Křížově dómu nazvána „Jílova chodba“ Na můj
dotaz, po kom to bylo pojmenováno Ryšavý nevěděl a řekl že to tam vepsali
jeho kamarádi, Plch a Pernes. Dvořákova pracovní skupina tuto chodbu nazvala
„Chodba U Kužele“ a tak se jí říká dodnes. Šikmý, úzký komín ve spodní části
Labyrintu nazvali Himmelovci „Pochva“. Pan profesor Musil jednou řekl : „My
jsme tomu místu říkali Špunt“. A tak bych mohl pokračovat a vzpomínat, jak se
názvy měnily.
Exkurze ze dne 14. srpna 1949 :

A9/2–7

Účastníci : D. V.
Tekoucí voda v Říčce jakož částečnou intenzitou. Do Hostěnického propadání tekla voda jen
k vrbám. Křížův sifon (minimálně 10,5 až 05 cm vodou).
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Exkurzní zpráva R. Musila ze 14. srpna 1949 je poslední exkurzní zprávou o práci
v Líšeňském trativodu.

Exkurze ze dne 28. srpna 1949 :

A9/2–8

Účastníci : M.L. (Medek, Lejsek ???)
Netekoucí voda v Říčce. Křížův sifon – voda (minimálně 15,5 cm) Hostěnické propadání tekoucí.

Někdy v roce 2008 byl L. Slezákem a R. Cendelínem telegnosticky detekován za Blátivým dómem Malčiny jeskyně „Severní dóm“. (Viz Edice SE – 3, ročenka 1/2009, tématický okruh č.2, část 1., str. 35).
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Exkurze ze dne 11. září 1949

A9/2–9

Účastníci : M. L. ( Medek, Lejsek ???)
Nepatrný tok v korytě Říčky, která se ztrácela ve štěrku na různých místech před Malčinou jeskyní.
Voda v Křížově sifonu (minimálně 12,5 cm). Bylo prokopáno koryto, které snížilo hladinu o další litry.
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Exkurze ze dne 16. října 1949

A 9 / 2 – 10

Účastníci : M.K. (Medek Karel ?)
Prováděna detailní měření v okolí Říček – a to vodní. V Říčce voda jen za druhým propadáním, kde
zanikala. Křížův sifon vyschl (do vlhkého jílu, popř. štěrku).

Exkurze dne 16. října 1949 (Jiný zápis) :

A1/ 8–1

Účastníci : 8 členů spojené Hádecko – Ochozské skupiny.
Prokopání další části trativodu č. 1, a to odbočka, kde urážel Milan roh. Stav vody velmi nízký.
Odstranění sifonu č. 2 – viz předešlý náčrt. Měření vody dle vzorce. h = 4cm (měření přepadu u
Výtoku). Říčka neteče.
Obrázek k tomuto zápisu – viz níže :
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Exkurze ze dnů 23. a 30. října 1949

A 9 / 2 - 11

Účastníci : MK + DV ( Medek Karel + ? – registrovaný člen Speleoklubu který by měl monogram D.V.
či V.D. nebyl v databázi členů z té doby nalezen).
Podařilo se, následkem nekladoucích se překážek, jako voda v sifonech dosáhnout vůbec
nejdelšího možného proniknutí do Nové Ochozské od r. 1945, kde se našly stopy (???) („DVvHuN“)
12. 1932 (jde patrně o podpisy v komoře nad hladinou vody třetího sifonu. Co však znamenají velká
i malá písmena v uvozovkách a závorkách – viz výše, to opravdu ne-vím), což se nepodařilo ani
v roce 1947, kdy k tomu byly poměrně příznivé atmosférické vlivy. Zároveň se tyto prostory zanesly
na mapu.

Výsledky měření přepadem dne 23 října 1949

A4/1
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Exkurze ze dnů 29 a 30. října 1949 (jiný zápis).

A2/2–1

Účastníci : Hádecko – Ochozská skupina (jmenovitě ?) – Výpis z textu :
Cigánek, Řezanina a spol. (?), Medek, Dvořák a Honzíček, Lejsek
Provedené práce :
Změřena : cesta od Výtoku Říčky ke křižovatce. (Cigánek, Řezanina a spol.). Cesta chata – Stará
Ochozská, dvířka. (Medek). Potok (Medek). Výtok Říčky – Hádecké propadání (Medek). Změřen stav
vody.
Proniknuto do Nové Ochozské jeskyně (Dvořák, Honzíček) pronikli přes levý sifon v nejzazší Nové –
změřeno od sifonu prokopaného Lejskem až k větvi směrem do balvanů.
Situace (vodní) :
Výtok Říčky teče jako před týdnem, ačkoliv v týdnu jemně pršelo. Hádecké propadání se zdá slabší,
než bylo 23. října, ale zaručeně je slabší, snad o ½ než Výtok. V celém korytě Říčky není voda.
Ochozské propadání je přetékáno asi o 10 m. V Nové stav vody úplně minimální. Sifon ze 3. října 1947
(úplně první zápis tohoto přepisu exkurzí) je nižší (voda v něm) asi o 30 – 50 cm. Dvořák sám pronikl
(v plavkách) do prostory trativodu, jenž po několika metrech směřoval pod úhlem 45° do vody do
dalšího sifonu, jehož strop je cca 10 m nad vodou.

Dle L. Slezáka jde o průnik do Sifonové chodby Nové Ochozské.
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Při dalším měření jsem se dostal s Řezaninou do chodby končící zásypem a do další chodby pod
„balvánkem“. Komíny napravo jsou dva větší a jeden menší. (V této době voda do Hostěnického
propadání netekla, protože jsme ji zastavili v rybníku, ale pod zastavením teklo asi 0,25 l /sec.).

(Připadá mi to jako průnik ze Sifonové chodby až do 3. sifonu. Pro ilustraci této představy zařazuji
Himmelovy nákresy / vyšly ve Speleu č. 44 – 2006 na str. 55 / doplněné zde poznámkami
Pokorného ). Nejnižšího místa ve 3. sifonu bylo pracovní skupinou Dr. Himmela dosaženo
17.2.1990. Tak zvaná „Kapsa dobré naděje“ končí neprůleznou puklinou.

L. Slezák potvrzuje, že to tehdy byl průnik až ke 3. sifonu !
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Na stropu komory nad Třetím sifonem jsou podpisy německých jeskyňářů, kteří sem dorazili první :
4.12. 1932 – Zlamal, Metzker, Reindel a 22. 1. 1933 Böhm a Metzker.
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Pokračování Medkových zápisů :
29. října : Měření vody večer deskou – h = 2,5 cm. Zastavení Hádeckého propadání večer.
30. října : Ráno – h průměrné 2,95 (h skut. = 3,95) Pozor ! Naměřeno nad latí přímo v místě,
kde nad latí bylo 3,8, h skut. = 4,8 !!
Voda z Hádeckého propadání se za druhým Hádeckým propadáním ztratila v řečišti.
(Úvaha J.P. : Teče-li voda v Říčce a končí za Druhým propadáním Hádecké Říčky – dále je jen suché
koryto – může být tato výšková kóta hladiny indikací současného stavu vod v podzemí ???
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Exkurze ze dne 13. listopadu 1949

A 9 / 2 – 12

Účastníci : D.V.
Zaznamenává se povodeň (aktivní tok v dómech) která byla poměrně prudká.
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Je to další popis stejné exkurze.

Exkurze dne 20. listopadu 1949 (neděle) :

A 9 / 2 – 13

Účastníci : D.V. + M.K. ( ??? + Medek Karel).
Hostěnické propadání propadá se „U vrb“. Přesto, že povodeň byla v plné síle, tvrdí se, že až do 20.
listopadu netekla do dalšího a posledního propadání žádná voda. (D.V.)
Tekoucí voda v Říčce jako obvykle. Křížův sifon naplněn na maximum. (M.K.)
Exkurze dne 20 listopadu 1949 (jiný zápis) :

A2/1–3

Účastníci : Neuvedeno.
Po více jak šestinedělním suchu nastaly deště, (viz diagram), které řádily po minulých 14 dní.
Stav vody :
Hostěnické propadání : díra více k severu pohlcuje vodu v množství odhadem 8 l. /sec.
Hádecká Říčka : Po celé Říčce v korytě teče voda. U druhého přepadu (ten první někdo
rozkopal) přepadalo množství o h = 5,5 cm (připočítat 1cm = h = 6,5 cm.
Výtokem teče tolik, že okraj mříže (komínek) byl omočen.
Do Hádeckého propadání padalo asi 15 l. vody (odhad), propadání bylo
zaplavené do poloviny. Hrází jsem svedl většinu vody do něho, voda
v něm rychle stoupala, trativody ji tedy nemohly pohltit.
Večer stoupla voda v Říčce u Ochozské, u přepadu 2 (výtok) o 1 cm, u
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Výtoku však nestoupla.
Ochozská jeskyně : V Ochozské jeskyni, u Křížova sifonu voda, že se bez holení nedá dál.
Teče kolem trativodu (U motyky), avšak dále a asi 10 m za (Třemi skauty) se teprve zastavuje a ztrácí (0,02 l / sec. – odhad).
Zamlžovací pokus. Venkovní teplota 6°C.
Exkurze dne 20. listopadu 1949 (opět jiný zápis) :

A2/3–1

Účastníci : Neuvedeno.
Zamlžovací pokus : 305 gramů směsi NH4Cl + KClO3 + C6H10O5. 1 nálož obsahovala 30 –
50 gramů směsi.
Směr průvanu v posledním dómu (za kótou 332) byl do suti (u visutého balvanu) před třemi týdny.
Směr průvanu 20. listopadu 1949 :
1.) Křížův sifon – k východu v cca 3 – 5 m/min
2.) Stará Ochozská – (úžina ze Staré přes Labyrint) z šikmé chodbičky ven do křižovatky a
nahoru, místy se roztáhl.
3.) V odčerpaném sifonu (strašná mlha) k východu, válí se stále po zemi.
4.) V Ochozské u Kužele stoupá až ke stropu.
5.) V kótě 323 Hadice stoupá vzhůru.
6.) V kótě 322 se valí k východu a vychází z něj asi v 45 min., tj. v = cca 1 – 2 m/sec.
K hydrografii : Dr. Prix barvil před válkou Netopýrku. Voda barvená u Výtoku vytékala
periodicky. Voda u výtoku se chvěje, ačkoliv vedle ní řečiště teče plynule.
Proti 31. říjnu stoupl výtok o 7 cm.
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Exkurze ze dne 11. prosince 1949 :

A9/3–1

Účastníci : M.L. (Milan Lejsek)
V Nové Ochozské četné sifony naplněné po nedávné povodni. Křížův sifon naplněn (minimálně do
výše 17,0 cm) vodou. Prokopáno 20 m dlouhé koryto a tím také byla značně snížena hladina vody
v sifonu. Takže – konečná hladina vody v sifonu byla na 9,5 cm.
Exkurze ze dne 9., 10., a 11. prosince 1949

A2/3–2

Účastníci : Sám, v neděli Milan. (Sám je kdo ? Pravděpodobně Karel Medek a v neděli Milan Lejsek).
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Pokus barvení hlínou Hádeckého Velkého propadání – bez úspěchu. Ačkoliv v potoce je voda
šedavá, u výtoku vytéká čirá, světlomodrá spodní voda. Stav vody o 1 cm nižší než při minulé exkurzi.
Pokus se zahrazením. (Voda byla zahrazena při příchodu tak, že Velké Hádecké propadání bylo mimo
provoz). Tento pokus zahrazení Říčky a vpuštění do Hádecké-ho dal výsledek u Výtoku Říčky ten, že
Výtok klesl o 1 cm a přepad potoka vedle také.
Při opětovném zahrazení Velkého Hádeckého propadání se však stav potoka zvýšil (u přepadu),
avšak Výtok opět zůstal klesnutý o 1 cm. V době mezi 1. a 2. pokusem (uplynulo 12 hodin) pršelo (1
mm srážek). Kalení (asi hodinové). Velké Hádecké propadání bezvýsledné.
Propuštění Hostěnického rybníka do Malého Hostěnického propadání v Nové jeskyni Ochozské u
Křížova sifonu nezpůsobilo žádné zvýšení. V době, kdy u Křížova sifonu protékalo cca 2 l. sec., v kótě
331 pravděpodobné propadání, mezi 331 a Hroznem u styku (Zkamenělá kazatelna) propadání Q = 1
l./sec.. U Hroznu další propadání, ačkoliv do trativodu (U motyky) neteče voda. Za Hroznem cca ¼ l.
/sec. Wanklovým sifonem teklo nepatrné množství cca 2 cm3 / sec. Za Wanklovým sifonem (zde jsou
v rukopisném Medkově textu nakresleny tři kříže) končí znaky tekoucí vody.
Snižovali jsme Křížův sifon odváděcím kanálem. Zamlžení Zkamenělé řeky v sobotu v 8 hod. večer
způsobilo Dvořákovi mlhu v cca v 11 hod. dopoledne v Liščí díře.

Tato zpráva je svým způsobem klíčová. Pokud se projevilo „zamlžení“ (případně použití merkaptanu ???) v Liščí díře (ne přímo v jeskyni, ta nevede do masivu) ale v některé z bočních puklin v portálu Liščí díry, pak jde o věc, hodnou
pozornosti. I když ve Zkamenělé řece (v uzavřené skalní kapli s příchodem úzkou plazivkou) pracovala skupina lidí, nikdy neměli nouzi o čistý vzduch a dýchali bez problémů ! Zkamenělá řeka s něčím zákonitě komunikuje a tudy dochází k cirkulaci vzduchu. Odtud také přitékají vzedmuté vody ! Jen to najít !!!
Zjistil jsem nové dvě propadání v Hostěnickém rybníku. (Viz obrázek dále).

Co je to Hádecké Velké propadání ? Může to být Hádecké propadání 1. ? Co je to Malé Hostěnické propadání ? Co je Hostěnický rybník ? Já nemám představu, jak to tam vypadalo před tou blbou
meliorací v r. 1970 ! Co je to „trativod U motyky“ ? Tenkrát Zdeněk Motyčka snad ještě nebyl na
světě !?
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Mlha ze Zkamenělé řeky v Liščí díře je buďto blbost, nebo zajímavý jev. MUDr Prix kdesi tvrdil, že
Liščí díra komunikuje se Zkamenělou řekou. Já jsem to vždycky považoval za nesmysl, protože ten
azimut té plazivky, kterou z Liščí díry známe jde evidentně někam ke Švédovu stolu. Já nevím, jak
Dr. Prix přišel na myšlenku, že by to mohlo komunikovat se Zkamenělou řekou ! A on už nám to
neřekne, protože teď se plazí kdesi ve „Věčném podzemí“! Co když (díky „Slezákově předělu“
v řečišti „Staré řeky“) se tam to zadýmení dostalo ? Byl prosinec, teplota vzduchu v jeskyni byla cca
10° C, venku byla nejmíň nula – nevím. Studený vzduch je těžší a nestoupá. Kdyby to bylo naopak,
tedy, kdyby bylo léto, v jeskyni by byl studený vzduch, který by zákonitě, jsa těžší, tekl z jeskyně
ven, pak by to bylo možné, ale takhle ?
A to jejich barvení – kalení ! Copak víme, odkud kam teče voda z toho propadání ? !
Zahlcené 1. Hádecké propadání je hladina spodních vod (princip spojitých nádob) ale v čem ???
Jak v tomto případě funguje „Slezákův předěl“ ??? Dejme tomu, že torzem ucpané trasy „Staré
řeky“ přitékají vody odněkud od Březiny. Do nich se propadá Hostěnický potok.
Dr. Himmel kdesi píše, že při jakémsi barvení zachytil Hostěnické vody v sifonku na dně
Netopýrky !!! (Vodu z Estavely tam nemohl zachytit. Patrně to není Estavela. Nicméně – „Slezákovy
vývěry“ by mohly za jistých okolností estavelami být, za předpokladu, že dno koryta „Staré řeky“
leží níž, než dno koryta Hádecké Říčky. Jenže – jak to zjistit ???). Na druhou stranu – možný je
všechno. Estavela je podle Himmela na kótě 330, Kapsa Dobré naděje na kótě 229 !!!
Něco mi říká, že dno koryta Hádecké Říčky je dnes níž, než je dno koryta Staré řeky. Je to blábol
fantasty, ale já bych si tipnul, že Hostěnické vody tečou ještě před Hádeckým propadáním napříč
údolím, torzem staré propojky jeskynního systému, mezi zařícenými a zaklíněnými balvany, pod
balvánky, štěrkem a náplavou, které dnes tvoří v těch místech dno údolí do „Slezákova Neznámého
dómu za Malčinou jeskyní“ a pak tečou pod Svatými schody, pod Švédovým stolem, pod
„Slezákovou Zařícenou“, pod Netopýrkou kamsi k Vývěru 1.
Hádecká Říčka se propadá do jiné sběrnice, která je levobřežní a do které ústí „Trativod vlevo za
vchodem“. Kam ty vody tečou, kdo to ví ??? Já to nevím !!! Objevují se ty vody v Mokré, tečou do
Vývěru 1, nebo dotují „Slezákovy artézské prameny“ nad rybníkem „Srdíčko“, nad kterými dnes
stojí čerpací stanice, zásobující několik obcí kvalitní vodou ???

Moje zde přednesené otázky je zapotřebí buďto potvrdit, nebo vyloučit !
Staré názvy vysvětlit, nahradit současnými. Jinak se nedostaneme dál !
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Exkurze ze dne 25. prosince 1949

A9/3-2

Účastníci : M.L. (Milan Lejsek)
(Předpokládám, že účastníků exkurze bylo vždy více než jeden. V dokumentu A 9 je snad vždy
uváděn jen autor zápisu. Nebo na kontroly vodních stavů chodil jen jeden ?).
Říčka zamrzlá, avšak tekoucí po celém řečišti. Též Hostěnické propadání teče k „Vrbám“. Klesající
voda na četných místech sifonů v Nové Ochozské, zvláště pak v Křížově sifonu, kde voda dosahovala
stavu minimálně 9,5 cm.
( Jsem toho názoru, že pokud voda teče celým řečištěm, je dotována přes „Slezákovy vývěry „a
tento průtok oněmi vývěry je větší než hltnost tří Hádeckých propadání ! Může to tak být ?)

Bylo prováděno částečné barvení „Spodního toku“ v jeskyni Netopýrce, které dokázalo spojitost
těchto vod s výtokem. Toto barvení vycházelo v přesných intervalech po určitou dobu.
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(Co tím chce Lejsek říct ? Snad to, že kontrolní měření průtoku obarvených vod probíhalo
v přesných časových intervalech po určitou dobu – tj. než obarvená voda protekla ? Dá se to tak
pochopit ??? Proč nenapíše, jaká byla délka intervalu měření a jak dlouho trvalo, než voda protekla
??? Neměl k výsledku přístup, nebo to nepovažoval za podstatné ? ). Ta informace je snad
informace ve stylu : „Pan starosta, koukaje z okna, kopla ho kráva.“

A tady Medkovy zápisy z exkurzí končí.

Dne 24. ledna 1950 přišla vedení Speleoklubu ručně psaná zpráva o
činnosti Ochozsko-Hádecké pracovní skupiny v r. 1949.

Zpráva
o výzkumu na pracovišti „Říčky“ (skupina Hádecko-Ochozská) za rok 1949.
Úvod :
Do října 1949 pracovaly na Říčkách tři skupiny :
Skupina Ochozská : zabývající se pouze Ochozskou jeskyní a záležitostmi
s touto jeskyní úzce souvisejícími, též hydrografií.
Skupina Líšeňská : pokoušející se zdolat trativod v Hadici Ochozské
jeskyně, vedoucí do spodních pater.
Skupina Hádecká : řešící problémy v jeskyni Malčině a v její blízkosti.
V říjnu 1949 byly tyto skupiny sloučeny ve skupinu Hádecko-Ochozskou,
která řeší problémy s ohledem na reoční dobu, neboť na tomto pracovišti je
výhodné spolupracovat s počasím.
Rozepsání jednotlivých prací :
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Hádecká skupina : Zjišťovala hydrografické poměry v Malčině jeskyni, a
pokoušela se proniknout trativody do sousedství. Trativody i jeskyně byly
zmapovány. Pokus o otevření závrtu sev. vých. Blátivého dómu skončil
bezvýsledně. (P.S. : Kopali totiž do holé skály).

Líšeňská skupina : Prokopávala trativod v polovině Hadice v Ochozské

jeskyni, při čemž byl zajímavý výkon této skupiny, neboť přemístili během
dvou (výraz nečitelný, patrně „měsíců“) asi 10 m3 nánosu (cca 16 tun), což
odpovídá 80 000 kgm za 8 dní. Tuto práci museli opakovat, neboť voda při
povodni trativod zanesla. Tímto odvodnili přední část Hadice, takže je možné,
že trativod pohltí i vodu, valící se dříve (za jarních povodní) mříží.

Ochozská skupina : Vyzkoušela dvě nové pomůcky (pro skupinu nové) :
Měření vody přepadem a umělou mlhu.

Trativod, vedoucí z Hadice O. j. směrem do Netopýrky byl na povrchu
zvirgulován p. Knappem. Skupina ověřila opětně spolehlivost virgule, neboť se
prokopávala podle povrchového plánu. Byly odstraněny všechny sifony, avšak
pro obtížnost pracovní polohy a nedostatek vzduchu není možno pracovat
déle, než hodinu, a není kam dávat materiál; práce postupuje velmi pomalu.
Trativod je velmi důležitý proto, že jeho odbočky směřují do spodních pater,
podle vodního stavu někdy naplněných vodou.
Dva členové skupiny se specializovali na hydrografii (Medek a Lejsek),
provedli přesná měření protékajících vod koryty a trativody pomocí
přepadové desky s čtvercovým výřezem na všech přístupných tocích,
vztahujících se k Ochozské jeskyni, včetně Mokré.
Lejsek zaznamenal diagram inundace Říčky, Křížova sifonu v Nové
Ochozské jeskyni a Hostěnického propadání za celý rok 1949. Byla
zaznamenána četná propadání v tomto krasovém území a dokázána spodní
patra Nové Ochozské jeskyně.
Skupina provedla zamlžovací pokusy v několika místech pomocí umělé
mlhy. Výsledky budou se musit opakovat. Výsledky se zdají příliš fantastické !

Spojená skupina Hádecko – Ochozská : Proniknuto Novou

Ochozskou jeskyní asi 40 m pod Hostěnické propadání. Prostory zamapovány
a proniknuto sifonem naplněným do trativodu pod malým Hostěnickým
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propadáním. V suti balvanů pronikl a zmapoval Řezanina chodbu pod starým
Hostěnickým propadáním.
Zamapovány cesty a Hádecký potok, protože nebylo možno sehnat
mapy potřebného měřítka, na něž by mohla být zakreslována propadání
potoka. Zmapována Hostěnická cesta.
Nyní je odstraňován Křížův sifon v N. O. j. aby bylo možno proniknouti
kdykoliv do komínů v sále za sifonem. ( Pozn. Zpracovatele : Zde je zcela určitě
myšlena Zadní Kaple mezi Křížovým sifonem a Říceným dómem. V mapě
Ryšavého z r. 1944 je tato prostora označena jako „Monack“). ( ??? ).

Doslov :

Těžké problémy a Říčka, měnící každý týden své aktivní toky a
trativody, se o ně dovede postarat, řeší nejmladší skupina, členové klubu
výkony někdy udivujícími. Např. při pronikání v N. O. j. vnikli př. Dvořák a
další trativodem naplněným několik cm od stropu do dalšího pokračování.
(Rýmu nedostali).
V trativodu Ochozská – Netopýrka se opět pracuje v poloze vertikální
(podrážkami nahoru). Výkon „Líšňáků“ by zasluhoval zmínky aspoň na schůzi
nebo „na okraj“ v časopisu. (Možná, že se utrhnou a přijdou to dodělat.
Podepsán autor této zprávy – Karel Medek.
Další zprávu o činnosti Hádecké pracovní skupiny v roce 1949 najdete
níže. Jejím autorem je Jaroslav Dvořák.
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Na závěr roku 1949 vám, milí čtenáři, prezentuji několik odborných
článků různých autorů, jejichž náplní jsou však výsledky práce pracovních
kolektivů, činných v jižní části Moravského krasu. Nejprve Výroční zpráva za rok
1949, jak byla publikována v časopise Československý kras :
V jižní části Moravského krasu jsme navázali na své práce z let
předcházejících, a to hlavně
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Dr. Rudolf Prix :
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Článek Jar. Dvořáka, který vyšel ve 2. ročníku časopisu „Československý
kras“ :

Následují práce Přemysla Ryšavého :
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A na závěr roku 1949 odborná práce Dr Josefa Jarky – viz níže.
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Speleologický klub Brno
Hádecká pracovní skupina.

Rok 1950
Exkurzní zprávy.

175

L. Slezák uvádí :
V roce 1950 vzniká pod vedením J. Dvořáka Hádecká skupina. I když J.
Dvořák se objevuje v Ochozské jeskyni již v květnu r. 1949, formuje svoji
pracovní skupinu na pracích na okolních jeskyních, převážně v Malčině jeskyni.
Také v té době započal studium na UJEP obor geologie a jeho snahou bylo
rozšířit bádání i na okolní problematické lokality (Švédův stůl, Málčina jeskyně,
Netopýří jeskyně, Vývěr Říčky.
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Přemku !
V Labyrintu jsem objevil tuto neděli nové prostory (směrem od Hostěnic
– pokud to čtu dobře). Ještě jsem v nich nebyl, ale viděl jsem to. Možná, že to
bude dosti veliké. Příští neděli to dokončíme a napíšu článek do novin.
Jarda Dvořák
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Na závěr každého roku přidávám současné články, které v daném roce
vyšly v některých odborně na kras zaměřených časopisech. V r. 1950 to byl jen
článek R. Burkhardta.

Vyšlo v časopisu „Sborník československé společnosti zeměpisné“, ročník
55/1950, č. 3 – 4, str. 228 – 229.
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Speleologický klub Brno
Hádecká pracovní skupina

Rok 1951
Exkurzní zprávy.
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Malčina jeskyně – Blátivý dóm.
Pozoruhodné zjištění : Bylo jasně slyšet hukot vody do prázdných prostorů !

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

Následuje dopis proutkaře Vojtěcha Knapa Antonínu Bočkovi :
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Na konci roku 1951 opět zařazujeme písemné (dnes už mnohdy
zapomenuté) práce soudobých autorů. První z nich je psal, tehdy ještě student,
později RNDr Jaroslav Dvořák.
Jeho níže uvedená práce, nazvaná „Jeskyně Malčina v Hádeckém údolí“
vyšla v časopisu „Československý kras, roč. 4/1951, číslo nezjištěno, str. 16 – 22.
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Dalším článkem téhož autora byl článek „Vývoj Hostěnického propadání
vzhledem k 0chozské jeskyni“, který také vyšel ve 4. ročníku (1951) časopisu
„Československý kras“.
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Dalším autorem soudobého článku, který vyšel v časopisu „Archeologické
rozhledy“, roč. 3./1951, str. 109 – 130 byl Bohumil Klíma. Článek nese název
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Další článek z r. 1951 je od Karla Valocha. Vyšel v časopisu „Příroda“, roč.
44/1951.
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Od 7. října 1951 se v exkurzních zprávách téměř pravidelně objevuje jméno Ladislav
Slezák. Tento tehdy student gymnasia Jiřího Dimitrova v Králově poli přešel se skupinou
kamarádů – studentů téhož gymnázia, jejichž vedoucím v podstatě byl, do Hádecké skupiny
z pracoviště v Býčí skále. Studenti se věnovali uvolňovacím pracím v Labyrintu, pokusům o
prolongaci Nové Ochozské chodby, dokumentaci a drobným výzkumům v okolních lokalitách.

Nicméně, rok 1951 byl pro Speleologický klub pro zemi
Moravskoslezskou v Brně zlomový. A nejen pro Speleologický klub, ale i pro
spolkovou činnost občanů vůbec.
Dne 12. července roku 1951 vychází Zákon 68/1951 „O dobrovolných
organizacích a shromážděních“. Co tento zákon rušil, co zapovídal, co
povoloval, to všechno najdete v citaci jeho textu na stránce níže.
V podstatě se dá říci, že k datu 1. 10. 1951 bylo zrušeno v Českých zemích
49 481 spolků, na Slovensku bylo zrušeno 12 202 spolků.
Speleologický klub se sice snažil i nadále zachovat svoji záslužnou a
cílevědomě odborně prospěšnou činnost, ale už „stál mimo zákon“!
Ladislav Slezák na toto období zavzpomínal :
Spolkový zákon z r. 1951 byl koncem jednotné myšlenky a funkce původního „Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně“. Jednotlivé
pracovní skupiny bojují o existenci jako takovou. Východiskem nakonec jsou
Speleologické kroužky při Závodních klubech ROH (První Brněnská strojírna, Zetor, Královopolská strojírna, Adamovské strojírny, ČKD Blansko, Metra Blansko,
Minerva Boskovice a další. Zbytek „zoufalců“ se soustřeďuje kolem Moravského
muzea v Brně. (Tito účastníci brání památku Speleologického klubu !). Pak pokračují jako spolupracující zaštítěné skupiny při Oddělení pro výzkum krasu Moravského muzea (Krasové oddělení). Při tomto hledání podstaty činnosti v krasu
zvolna zaniká původní vědecké řízení krasového výzkumu.
V roce 1973 se v Olomouci koná „6. Mezinárodní Speleologický kongres“
a na něm prakticky začíná úsilí organizování českých speleologů v budoucí České speleologické společnosti.
Nutno uvést, že už 15.prosince 1969 schválilo „Federální ministerstvo
vnitra Federální Slovenské socialistické republiky“ (součást tehdejší Československé federativní socialistické republiky) stanovy Slovenské speleologické společnosti a udělilo jí právní subjektivitu. V tehdejší České federativní socialistické republice to trvalo až do roku 1979. (Dalších 10 let !!!).
267

268

Hledal jsem následně nějakou prováděcí vyhlášku tohoto zákona, která by mi objasnila, jak
příslušné úřady, (složky ministerstva vnitra, příslušné odbory Národních výborů a podobně)
postupovat měli či postupovali. Kde nic, tu nic.

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.
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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.
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 SKpzMslvB byl tehdy ustaven Akční výbor, jehož cílem byla
transformace SKpzMslvB do nějaké nové podoby. Pan profesor jen poznamenal něco v tom smyslu,
že byl jeho činností frustrován, neboť činnost akčního výboru ve SKpzMslvB vedla k vyřizování
osobních účtů mezi jednotlivými členy vedení SKpzMslvB
Nicméně mi pan profesor přislíbil, že někde ve svém soukromém archivu (který má na půdě své
chalupy) má zápisy ze schůzí předsednictva SKpzMslvB, 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.
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.
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V pondělí dne 19. září 2011 jsem navštívil na jeho pracovišti v Moravském muzeu pana docenta
Karla Valocha. (Tomu pánovi je nějakých 91 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.
Má pocit, že pracoval v některém ze zvolených výborů SKpzMslvB, (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 SKpzMslvB 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 tomto stavu mého pátrání se mi jeví tehdejší historická situace takto : Nejprve fungoval
Speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou v Brně pod předsednictvím ředitelského rady
Antonína Bočka. Pak je v historii Speleoklubu hiát, po kterém začal fungovat Speleologický klub
v Brně pod předsednictvím Přemysla Ryšavého.

Tato úvaha má logiku v tom, že v této chvíli mohu fakticky doložit tyto události :

1.) V roce 1959 začal Speleologický klub v Brně vydávat časopis – neperiodický občasník – „Kras
v Československu“
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2.) V tomto časopisu vyšla v několika po sobě jdoucích ročenkách „Zpráva o činnosti
Speleologického klubu v Brně, a to za rok 1960, 1961, 1962 a 1963. Tyto Zprávy o činnosti
nejsou nikým podepsány a jsou zřejmě prezentovány jako kolektivní práce redakční rady. ¨
3.) V časopisu „Československý kras“ který od r. 1957 vydává ČSAV podává zprávu o činnosti
v jeskyních předseda Krasové komise O. Štelcl a to za rok 1961 a 1963. Za rok 1964 byla
vydána Zpráva o činnosti ústavů a speleologických organizací na Moravě, podepsaná J.
Vodičkou a L Slezákem. Speleologickými organizacemi se v daném případě myslí
Speleologické kroužky při Závodních klubech ROH některých podniků a závodů a také
Speleologický klub v Brně !!!
4.) Od r. 1965 se již v časopisu Československý kras objevují „Zprávy o činnosti Speleologického
klubu v Brně, podepisované Přemyslem Ryšavým.
5.) V ročence 1965 časopisu Kras v Československu otiskl Přemysl Ryšavý článek, na-zvaný „20
let Speleologického klubu v Brně, kde je podepsán jako jeho předseda.
Teď tedy musím zjistit a exaktně vypreparovat historické období hiátu a jednání Akčního výboru
v tomto období. Předpokládám, že jde o období, kdy schopné lidi nahrazovali lidé všeho schopní, jak
už to tak v historii bývá.
Když promýšlím další krok svého pátrání, dochází mi jedno : Musím zpět do MZK a prohlížet
rubriky „Rozejití spolků“ tak dlouho, až tam najdu, co se stalo se Speleologickým klubem pro zemi
Moravskoslezskou v Brně. Bude to sice oblbovák, ke kterému budu potřebovat jenom „sitzfleisch“
(jak tomu říkali staří úřadové blahé paměti). Tedy – výraz „sicflajš“
– doslova „sedící maso“ bych přeložil či pochopil jako „trpělivost vysedět výsledek“.

Rubriky „Rozejití spolků“ se v Úředních listech z r. 1951 nachází jen do 30. září 1951. Pak tato
rubrika z Úředních listů zcela mizí, zůstávají zde jen seznamy likvidovaných soukromých podniků.
Počínaje r. 1952 se mění koncepce Úředních listů, které od tohoto data (3.1.1952) obsahují jen
vyhlášky jednotlivých ministerstev a státních institucí. Tudy cesta ke zjišťování jakýchkoliv informací o
SKpzMslvB či SKB prostě nevede.

Další možnou cestou je kontakt s Moravským zemským archivem. Začal jsem si s nimi nejprve
dopisovat.
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Pokud jste si přečetli v „Úředním listu“ zařazeném výše projev tehdejšího ministra vnitra
Václava Noska, je vám jasné, že zařazení tehdejšího Speleologického klubu do některé z povolených
institucí bylo téměř na hranici nemožnosti.
Moje poznámky, zařazené mezi oskenovanou část „Sbírky zákonů“ a oskenovanou část
„Úředního listu“ jsou staršího data. Přesné informace o činnosti výboru SKB jsem sice nezískal, ale
z mého pátrání vyplynulo, že SKB se poněkud stáhl z veřejné činnosti do jakéhosi stavu provozní
„poloilegality“, nicméně prakticky nadále fungoval v předchozích činnostech a zachovával snahu vést
řadové amatéry zainteresovanými a angažovanými vědci.
V r. 1954 vychází naposledy v Brně vydávaný časopis „Československý kras“. Byla mu
odebrána dotace Ministerstva školství a kultury. Přesto byl pečlivě připravován obsah dalších ročníků.
Pod nátlakem veřejnosti byly v roce 1957 vydány v nakladatelství Akademie věd najednou tři ročníky
tohoto periodika a následně bylo toto periodikum vydáváno jako ročenka až do roku 1990, kdy vyšla
poslední, 41. ročenka tohoto časopisu. Od té doby takový časopis v Česku neexistuje.
Co se nepodařilo zastavit a zničit socialistickému zřízení, to se podařilo „Sametové
revoluci“. Žijeme „jen pro ten dnešní den“ a děláme jen to, z čeho se dá zbohatnout. Nějaké
zkoumání přírody ? K čemu je to dobré ? To ať je parketou vědců. Ti jsou za to placení ! Že
devastujeme životní prostředí ? Však oni si s tím v příštích generacích poradí ! A když ne ? Tak mají
smůlu. Proč si s tím lámat hlavu dnes, když to přijde za nějakých 50 let ? Obyčejným lidem dáme
bulvár, tam nemusí myslet ! Jen ať nemyslí a jsou spokojeni s tím co mají. A když už myslet, tak jenom
na zisk. Prosím vás, co to může být za zábavu válet se v blátě, lopotit se a kopat kdesi v mokré díře ?!?
V mezičase se Speleologický klub pokoušel vlastními silami vydávat časopis „Kras
v Československu“. Je to dokladem toho, že jeho členové v oněch těžkých dobách žili a pracovali, přes
všechny potíže a překážky, které jim byly stavěny do cesty. Speleologický klub prostě žil a nezaniknul,
díky obětavosti členů a dalších lidí, kteří jim fandili. A hledal cesty uplatnění se. I když to bylo krušné.
Vzpomínejme na ty obětavce s úctou !
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Speleologický klub Brno
Hádecká pracovní skupina

Rok 1952
Exkurzní zprávy.
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Další exkurzní zprávy z roku 1952 a dalších let zatím nejsou k dispozici.
To co jsme zatím z roku 1952 získali je výroční zpráva Hádecké pracovní
skupiny z roku 1952.
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Nicméně to, co prezentovat ještě můžeme, jsou písemné práce badatelů
z jižní části Mor. krasu. První, níže uvedený článek Jaroslava Dvořáka vyšel
v časopisu „Československý kras“ ročník 5/1952, str. 15 – 18. Byl nazván
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Další z pracovních aktivit v r. 1952 směřovala po dohodě se Státním
památkovým úřadem k úpravě vyvěrání Říčky.
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Dalším z problémů Hádeckého žlebu, který se nabízel Dvořákově
pracovní skupině k zamyšlení a prozkoumání byla hydrografie Malčiny
jeskyně.
Tato práce vyšla také v časopisu „Československý kras“, ročník 5./1952,
str. 228 – 230.
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V níže uvedené zprávičce upozorňuje soudobý archeolog, historik a
muzeolog, český odborník na paleolit Josef Skutil na Maškovy paleontologické
nálezy v jeskyni Kůlničce.
Krátký článek vyšel v časopisu „Československý kras“, roč. 5/1952 na str.
23.

O aercheologických pracích a následných objevech v Adlerově jeskyni se
rozepisuje Karel Valoch.
287

288

289

290

291

292

293

Poslední z publikovaných prací r. 1952, kterou se nám podařilo najít je
příspěvek Karla Valocha, vysvětlující některé nejasnosti kolem archeologických
nálezů prof. Rudolfa Tramplera v jeskyních Adlerova a Křížova v jižní části Mor.
krasu.
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Vzhledem k blížící se uzávěrce naší Edice a vzhledem k současnému
nedostatku smysluplného materiálu, budeme v seznamování našich čtenářů
s historií speleologické a jiné výzkumné činnosti v jižní části Moravského krasu
pokračovat v příštích létech v naší Edici SE – 3 pokud nám věk a zdraví dovolí
v práci pokračovat.
Na závěr ještě uvedeme vzpomínky účastníka výzkumných prací v jižní
části Moravského krasu z oněch dob, Ladislava Slezáka.
Někdy v říjnu r. 1951 byla pracovní skupina Hádecká posílena o studenty
gymnázia Jiřího Dimitrova v Králově poli pod vedením L. Slezáka, který směřoval
též ke studiu geologie na Vysoké škole. Studenti se věnovali uvolňovacím pracím v Labyrintu Ochozské jeskyně, pokusům o prolongaci Nové Ochozské chodby, zpracováním dokumentace a drobným výzkumům v okolních lokalitách. Tato studentská skupiny zanikla po maturitách v r. 1952 jako celek, někteří její členové se však dále angažovali až do r. 1956, kdy většina ukončila studia na Vysoké škole a rozešla se na umístěnky v různých částech ČSR.
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Na tomto snímku vidíte partu jeskyňářů Jaroslava Dvořáka tak, jak chodila do krasu někdy v létech
1951 – 1952.
Stojící zleva doprava : Luboš Svoboda, Albert Krejčí, Jaroslav Dvořák, Jiří Kubálek.
Dřepící zleva do prava : Josef Slačík, Jan Hynšt, Pavel Plundrák, Ladislav Slezák.

Nástupnickou skupinou Dvořákovy Hádecké pracovní skupiny se, někdy
od r. 1956 stala skupina, vedená Janem Himmelem a jeho bratrem Petrem Himmelem, později jako Speleologická sekce při Domu kultury Závodního klubu
ROH Královopolské strojírny v Brně. Touto skupinou prošla spousta zájemců o
jeskyně, většina z nich ale odcházela do severní části Moravského krasu na
slibnější lokality.
Mezníkem pro Ochozskou jeskyni, její výzkum, průzkum a využití se stává
r. 1960. Ale této historii se budeme věnovat až příště. Až k tomu zase seženeme
materiál ! (Pokud se zadaří).
Drobné poznámky v textu jsou poznámky pamětníka Ladislava Slezáka.
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Hádecký žleb a Ochozská jeskyně
v historických pracích prof.
Richarda Tramplera.
(Publikováno v létech 1894 – 1897)

Překlad : MUDr Jiří Urban
První historická práce, kterou Vám zde předkládáme, práce, popisující
údolí Hádeckého žlebu je práce profesora Richarda Tramplera z devadesátých
let 19. století. Přeložil nám ji náš spolupracovník (dnes již zemřelý) MUDr Jiří
Urban a s jeho souhlasem tato práce vyšla v naší Edici SE – 3 v ročence č.
2/2010, v Tématickém okruhu č. 4. V tomto Tématickém okruhu je popisována
činnost německých jeskyňářů v 19. století.
Ve stejné ročence vyšla také v překladu MUDr Urbana Tramplerova
práce, popisující vznik a objev Ochozské jeskyně.

Překlad MUDr. Urbana :
[Signatura originálu v Moravské zemské knihovně v Brně

: DEP Nov. - 226.502]

Oesterreichische Touristen-Zeitung
Ročník XIV., 1894, číslo 10, strana 111-113
Ročník XIV., 1894, číslo 12, strana 129-132
Ročník XIV., 1894, číslo 13, strana 141-143
Ročník XIV., 1894, číslo 14, strana 156-157.
Název originálu : Das Hadeker Thal in der „Mährischen Schweiz“
Prof. Richard Trampler
Vídeň

Hádecké údolí v „Moravském Švýcarsku“.
Hlavní město Moravy se může právem honosit nádherným okolím. Stále
zelený věnec výšin bohatých na lesy v lidové mluvě nazývaný „Moravské Švýcarsko“, vroubí
na severu „rakouský Manchester“ strmících továrních komínů.
Z kopců není sice Babí lom, vystupující ke 563 m nejvyšší, ale pro svou
exponovanou polohu nejrozsáhleji viditelný kulminační bod, který ovládá daleko se táhnoucí
1

rovinu jižně od soutoku Svratky a Svitavy, v níž je vsazeno Brno. Viděno odtud, jeví se Babí
lom jako impozantní kulatý vrchol hory, zatímco ve skutečnosti tvoří 2 km dlouhý zcela jihoseverně se táhnoucí hřeben, jehož jižnější část obrácená k moravskému hlavnímu městu
vlastním Babím lomem je pouze 528 m vysoká. Daleko vyšší je triangulační bod Mucky
(zkomoleno ze slovanského „u boží muky“ = zur Martersäule) , severovýchodně od vesnice
Šošůvka nad Sloupem, který musí být označen jako kulminační bod Moravského Švýcarska,
neboť vystupuje až do 613,1 m.*) O něco nižší, ale pořád ještě vyšší než Babí lom je
Podvrší, nazývaný snad také „malý Babí lom“ , který se zvedá napravo od vozové cesty
z Obůrky (Těchov) do Veselice, do 588,9 m. Z tohoto vrcholku se potěšíme přímo
velkolepým, pouze málo lidem známým rozhledem od Pálavských vrchů až k výšinám českomoravské hranice u Moravské Třebové (téměř 100 km).
Avšak nejenom zalesněné kopce vábí pocestného ze shonu a ruchu továrního
města do přírody, také nádherná údolí působí na nadšeného přítele přírody obzvláštní
přitažlivou silou, tím více, že jsou lehce dosažitelná a bez námahy schůdná. Mezi údolími
ležícími západně od Svitavy, která dělí Moravské Švýcarsko na dvě nestejně velké části, a
těmi ležícími východně, se uplatňuje znatelný rozdíl. Ta prvnější, patřící syenitové oblasti,
mají líbezný, půvabný charakter, jsou pravou venkovskou idylou, jako Kateřinské údolí, které
ústí na úpatí Nového hradu ; ta východní přináležejí z největší části oblasti devonského
vápence, a upomínají svými příkrými, zčásti holými údolními stěnami poněkud na údolí
našich vápencových Alp, tak jako Křtinsko-Josefovské údolí, údolí Punkvy a „Suchý“ žleb.
*) Podle laskavého sdělení pana kapitána lodních linek a triangulačního ředitele Alexandra
rytíře von Kalmára, přednosty astronomicko-geodetické skupiny c.k. vojenského
zeměpisného ústavu, byla zjištěna výška kopce Mucky-Berg v roce 1892 jako 613,8 m, takže
se tento jeví o 0,7 m vyšší než dříve. V okolí je ale pojmenování Mucky-Berg neznámé,
lidová mluva nazývá tento drobě přináležející kulminační bod Helišova skála a tato měla na
staré speciální mapě výšku 608,73 m (321°).
Je to velká a zajisté z žádné strany nepopíraná zásluha sekce „Brno“ rakouského
Klubu turistů, že zpřístupnila tyto nádherné kraje značkováním a udržováním cest a
zřízováním vyhlídkových rozhleden, obou glorietů na Babím lomu, Alexandrovky na
Chochole u Adamova a Ripkovy rozhledny na výšině Macochy návštěvě cizinců, a bylo by si
jen přáti, aby obyvatelstvo Moravského Švýcarska rozeznalo a hodnotilo tyto chvályhodné
úmysly, a nechtělo se jim stavět na odpor zamazáváním značení cest právě na orientačních
místech důležitých pro pocestného a vandalským ničením půvabných rozhleden.
Při vřelé péči jmenované sekce o zpřístupnění krás přírody v okolí Brna se jeví
takřka nápadné, že jedno z nejnádhernějších údolí v největší blízkosti hlavního města je
opomíjeno. Toto macešské jednání je o to nepochopitelnější, že toto údolí, Hádecké, skrývá
jeden z nejkrásnějších klenotů Moravského Švýcarska, Ochozskou jeskyni, kterou proslulý
jeskynní badatel krasu, dr. Adolf Schmidl, označil za nejkrásnější jeskyni Moravy. Pro
pocestné, pro něž je horolezectví nepohodlné, a kteří chtějí strávit jeden den daleko od
lidského hemžení města ve volné Boží přírodě, je Hádecké údolí vítaným místem pobytu.
Nevede jím žádná vozová silnice, jenom ubohá škrapová cesta, která je lépe schůdná než
sjízdná ; nic neruší svatý klid přírody, ani milé bublání potůčku, neboť tento si v létě vymyl
koryto většinou v podzemních, dosud žádnému lidskému oku nezpřístupněných prostorách.
Žádný lidský hlas nepřeruší pokojné ticho, které pocestného obklopuje ; neboť nikoho
nepotká, a stojí zde bezradně, když jde o to, aby se orientoval – Bohem zapomenutá krajina
toto nádherné, tak málo oceňované údolí !
Je proto téměř příkazem povinnosti obrátit
pozornost k této terra incognita [ latinsky : nepoznaná země – pozn.překl.]. Snad se podaří
těmto řádkům zpřístupnit také tuto část Moravského Švýcarska turistickému ruchu.
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Výchozím místem nebo lépe řečeno „stanicí“ pro návštěvu Hádeckého údolí
je farní ves Ochoz, bezvýznamné místo, jehož západní řada domů souvisí s výše položenou
Ubcí, přes kterou vede silnice z Brna do Křtin. U obecního hostinského Josefa Votruby
najdou dvě osoby nocleh, a také stravování je – jinak v Moravském Švýcarsku velice bolavý
bod – dobré. Zamýšlí-li výlet do Hádeckého údolí větší společnost, doporučuje se oznámit
návštěvu hostinskému dopředu, jako se vůbec, zejména v pracovní dny, jeví vhodné
dokonce i pro jednotlivé osoby hostinské např. ve Skalním mlýně, ve Sloupě a především
v Jedovnicích, vyrozumět o své návštěvě, abychom se nedostali do nebezpečí, že budeme
nakrmeni něčím nepoživatelným, nebo, což se také stává – ničím.
Z cest, jimiž se dostaneme do Ochoze, budiž pohovořeno o třech, které vedou
z Brna, Bílovic a Adamova ke „stanici“ Hádeckého údolí. Bohužel jsou všechny tři pro turisty,
kteří si nechtějí posloužit vozem, ne právě lákavé. Snad se podaří jinak tak čilé sekci „Brno“
najít pro pocestné a vyznačit krásné lesní cesty ; získala by si tím o Moravské Švýcarsko
ještě větší zásluhy, než si doposud získala.

Cizinec, který se chce pustit cestou z Brna do Ochoze, udělá dobře, když si
hned u nádraží v Brně nechá ukázat Křenovou, ulici, která vede do Juliánova, malé,
východně od Brna položené vesnice, kterou lze nazvat předměstím Brna. Křenová začíná za
prvním drážním viaduktem státní dráhy a vede asi půl hodiny v přímém východním směru až
k mostu, který vede přes zde regulovanou Svitavu. Před mostem stojí „Traťový úřad“ a před
ním se v malé zahradě zvedá jedna z pamětihodností Brna, v gotickém slohu ve XIV. století
zbudovaný Zderadův sloup, který podle pověsti nechal zřídit král Vratislav v roce 1090
svému zavražděnému vojevůdci Zderadovi ze Švábenice. Svitava zde tvoří jazykovou
hranici; neboť na druhé straně řeky jsou pouliční tabule, štíty a hovorový jazyk již české. Za
mostem se ulice dělí : pocestný si vybere doleva odbočující vozovou cestu, zatímco krásná
ulice napravo vede přes Bedřichovice [německy : Bellowitz] do Slavkova, známého místa
bitvy tří císařů. Dlouhá řada domů, do které vstupujeme, je „Táborská třída“, vytváří část (Na
Táborské) severně od ní ležící velké vesnice Židenice [německy : Schimitz] a končí novou
krásnou kaplí a křížem. Na její druhé straně (vlevo) začíná Juliánov [německy : Julienfeld] ,
který se sestává z téměř půl hodiny dlouhé ulice. Na její druhé straně se jde mezi Židenickou
horou a Černovickým kopcem (na mapě Nová hora) mírně vzhůru k hostinci, nazývanému
„Malá Klajdovka“. Zde se ulice opět rozvětvuje ; v přímém směru vede do každému Brňanovi
známého tržiště Líšně, jehož obyvatelky, „Líšňačky“ jako trhovkyně a podomní prodavačky
zásobují obrovské břicho hlavního města drůbeží, vejci, ovocem atd. Pocestný si vybere
ulici, která odbočuje doleva, a nyní dále stoupá vzhůru, kolem „Růženina dvora“ (na mapě
poplužní dvůr Mordovna) - v létě kolem poledne žádná příjemná procházková cesta.
Odpočinek poskytne hostinec Velká Klajdovka, ležící na stráni z Brna odevšad viditelného
kopce Hády (vlastně „na hadech“ = kopec hadů), který již dosahuje střední výšky brněnské
jeskynní náhorní roviny (422,7 m). Samotná Klajdovka (vzdálená 5,4 km nebo 1 ˝ hodiny od
Brna) leží 377,8 m vysoko a poskytuje kvůli své exponované poloze nádherný rozhled, který
nás bohatě odškodní za výstup v žáru denní hvězdy. Před našima očima se odvíjí nádherné
panorama : od Obřan, kde Svitava vystupuje z divoké romantické údolní rokle, až
k dolnorakouské hranici k vápencové skále Pálavských kopců s pověstmi proslulým Dívčím
hrádkem. Pod námi se rozprostírá moře domů moravského hlavního města, a dostáváme
představu, že zde bydlí pohromadě téměř 100.000 lidí. Zřetelně vystupují kostely se svými
věžemi, tak do jehlové špičky vybíhající věž kostela sv. Jakuba a katedrála na Petrově bez
věží, kterou ještě převyšuje Špilberk se svými kdysi obávanými kasematami.
Z Klajdovky se dostaneme za Ľ hodiny k mírně vysoké a 490 m dlouhé,
malebně krásné skalní partii, která se již sestává z vápence, která krajině propůjčuje zvláštní
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krajinný půvab. Zde lze studovat v malém zvláštnosti devonského útvaru, který bude později
vyžadovat ve velkém náš celý zájem. Skálou prostupují četné trhliny, z nichž jedna se
rozšiřuje v malou jeskyni, kterou lidová mluva nazývá Šumberova díra. *) Poněvadž její
návštěva oproti nádherným jeskyním neskýtá žádný zvláštní půvab, lze její návštěvu
doporučit jenom těm turistům, kteří nemusí skrblit časem.
Za Klajdovkou vstupujeme bezprostředně za myslivnou po pěšině do vroucně
vytouženého lesa, jehož příjemný chládek a aromatický vzduch nám udělá dvojnásobně
dobře po předcházejícím pochodu po prašné stále vzhůru vedoucí silnici. Po asi půl hodině
vyjdeme opět na silnici a zpozorujeme (napravo od ní) na divoce rozeklané, modrošedé
skále, že se již nacházíme v brněnském jeskynním území, uprostřed devonského vápence.
Tuto oblast nazývá lid „Kopaniny“, asi proto, že se zde odedávna dobývá dobrý silniční štěrk.
Také odtud je nádherný rozhled, zejména na jih přes Líšeň ke Slatinským kopcům, z nichž
vystupují v geologickém ohledu zajímavé jurské ostrovy Nová hora, Stránská skála a
zejména Švédské šance, které se viděny odtud velice málo vyjímají. Stojíme na místě, kam
sem od Líšně vede vzhůru (418 m) dobrá vozová cesta. Nyní jdeme neustále v lese ještě
vzhůru, dokud se uprostřed lesa nedostaneme do výšky 447 m. O několik kroků dále
zpozorujeme, že půda dostává červenou barvu, která nás živě upomíná na tak zvaný
Červený kopec u Brna, který na cestě do „Pisárek“ dokonce i laikovi padne do očí pro svou
intenzivně červenou barvu. Po několika minutách stojíme před Boží mukou a kilometrovník
nám říká, že jsme se vzdálili od hlavního města 11 km. Brzy upoutá naši pozornost
kuželovitý kopec, Chochola, který vyčnívá před námi z terénu jako vápencová skála
z červeného pískovce svým kuželovitě tvarovaným tělesem až do 422 m. Ve vzdálenosti 40
m odbočuje doprava polní cesta k Bělskému mlýnu, ležícímu v zelené lučině v údolní kotlině,
avšak my kráčíme v temném stínu lesa dále a jsme rádi, že cesta vede dolů. Les prořídne a
před námi leží na severu a východě zalesněnými výšinami ověnčený cíl naší pěší chůze,
dvojvesnice Ubce-Ochoz. *)
) Kdo chce jít na Klajdovku z Obřan, první zastávky státní dráhy (od Brna), pustí se od
stanice pěší lávkou, která jej kolem maloměřické vápenky dovede příkře nahoru přímo
k Šumberově díře, ke které se dostane na pravé straně.
*

Při opuštění lesa přijdeme opět na silnici, po které jdeme ale jenom krátký
úsek, neboť doleva odbočuje pěšina, která vede opět na silnici kolem vyhořelého větrného
mlýna směrem dolů. Od železného kříže (chybí na mapě !) vede vozová cesta (napravo)
přímo do vesnice Ochoz, zatímco silnice přes Ubce jde do Křtin. Za 3 hodiny lze po této
cestě, polovinu z toho v krásném lese, pohodlně dojít z Brna do Ochoze.
O mnoho kratší, ale o něco nepříjemnější, je cesta z Bílovic do Ochoze, a
právě tato by mohla být pro výlet do Hádeckého údolí tou nejpohodlnější, kdyby byla bývala
zbudována na levé straně Řícmanického údolí středem lesa. Na „zastávku“ Bílovice se
dostaneme z Brna za asi Ľ hodiny státní drahou. Místo, ačkoliv nedaleko města, leží již
uprostřed Moravského Švýcarska, nabízí tím veškeré pohodlí pěkného letního pobytu ; proto
se stalo v novější době velmi oblíbeným letoviskem Brňanů, jak dosvědčují rok od roku nově
vznikající malé, venkovské domky, uvažované pouze pro jednu rodinu na letní pobyt. Poté,
co jsme od „zastávky“ sešli na pravý břeh Svitavy, překročíme řeku a putujeme po dobře
udržované silnici, táhnoucí se souběžně s řekou, až ke komplexu domů, který patří
k Bílovicím. Samotná obec leží na druhé straně Svitavy na pravém břehu. Od velkého mlýna
jdeme podle turistického značení cest (červená) zhotoveného Klubem turistů, jdeme po té,
která by nás po dvou hodinách dovedla přes kopec zvaný Baba [německy : „Grossmutter“]
do Křtin ; naše cesta ale odbočuje, poté, co vystoupíme na návrší, u kříže do prava a vede
zase do údolí, takže se udiveně ptáme, pro jsme se nepustili hned údolní cestou. Putujeme
nyní kupředu na dně údolí, napravo doprovázeni bublajícím potůčkem, který si razí cestu
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mezi bujnými poli a nádhernými lučinami až k vesnici Řícmanice. Zde začíná již dva roky
dohotovená silnice do Kanic, po níž čile kráčíme dále, těsně vedle voňavých lučin. Roztomilá
denní hvězda to myslí předobře s pocestným, jemuž se řine pot z čela. Toužebně se dívá na
protilehlý údolní svah, který je až k úpatí porostlý krásným hustým jehličnatým lesem.
Mimoděk doléhá na rty otázka : „Proč nevede cesta po druhé straně údolí ?“
A vykoupaný v potu nechá pocestný vyjít najevo přání, aby jinak tak obětavá sekce „Brno“
rakouského Klubu turistů nebo Okrášlovací spolek v Bílovicích měly slitování s poutníkem
vyčerpaným paprsky horkého dolů na zem svítícího slunce a upravily pěší cestu na levé
straně krásného údolí. Nová silnice brzy zahýbá doleva a vede vzhůru do Kanic ; my ale
jdeme po úzké stezce v údolní dolině a nad téměř holým návrším, jehož písčitá břidličnatá
hornina dává tušit spodní vrstvu devonského útvaru, spatříme domy Ochoze-Ubce,
konečného bodu našeho téměř dvouhodinového pochodu.

Turisté, kteří jsou ve šťastné situaci, že mohou pro výlet využít dvou dní, mohou
s návštěvou Hádeckého údolí spojit návštěvu Křtinsko-Josefovského údolí. Toto poslednější
je jedním z nejkrásnějších v brněnské jeskynní oblasti, jeho výchozím bodem je železniční
stanice Adamov, perla Moravského Švýcarska. Krásné, většinou slohově správně postavené
vily dávají vesnici, položené v idylicky krásné údolní kotlině, jejíž malý, gotický kostel všude
vystupuje, vzezření vilového městečka. Překračovalo by rámec tohoto pojednání,
věnovaného Hádeckému údolí, zdůrazňovat krásy a pozoruhodnosti výše jmenovaného údolí
;
později
by
se
také
proto
mohla
najít
vhodná
příležitost………………………………………………………..
Ale již nyní budiž přiznáno, že velké množství přírodních krás je na veřejnosti méně
známo a ještě méně ceněno,a že je takřka povinností, zameškané nahradit a údolí
zpřístupnit také vzdáleným. Putování Křtinsko-Josefovským údolím se vyrovná procházce
v nějakém divokém parku. Při ní je možno navštívit Evinu jeskyni (Jáchymku), jeskyni Býčí
skálu, Kostelík a Křtinskou jeskyni (Výpustek). Konečným bodem údolí je malebně krásně
položený městys a poutní místo Křtiny s impozantním kupolovým chrámem a rozlehlým
zámkem. U S.G. Uhra nalezneme výtečnou kuchyni a ubytování v nově zbudovaném, se
vším komfortem vybaveném hotelu, který postačí i dalekosáhlým nárokům.*)
*) Pěšinu přes les, porostlý zpočátku buky, později jehličnany, nelze minout. Rozvětvuje se
několikrát, což ale nemusí mást ; jenom jednou odbočuje ostře doleva škrapová cesta, která
je ale, když udržujeme severovýchodní směr, nesnadno schůdná. Značkování této krásné,
stinné pěšiny by bylo velice na místě !
Ze Křtin vede silnice do Ochoze, ovšem většinou krásným lesem, takže také
pěší cesta není nepříjemná, zvláště když tuto je možno konat většinou po dobrých pěšinách.
Těm, kteří po silnici raději jedou než jdou, dá jmenovaný hostinský k dispozici povoz. Silnice
vede přes malý Křtinský potok vzhůru, kolem malých domů zařízených pro letní pobyt, a
brzy je pocestný v chladném lese, jímž vede silnice stále vzhůru. Za kilometrovníkem 182
končí les na levé straně, a zde odbočuje pěšina, která vede rovně (vůbec ne nalevo) na
návrší a bezprostředně u mariánského sloupu opět ústí na silnici. Tato vede odtud dolů,
okolo spolu souvisejících vesnic Březina a Proseč, jejichž domy zůstávají ležet vlevo. Pod
oběma místy (za kilometrovníkem 168) odbočuje u malé vápenky (vpravo) opět pěšina, která
vede zpočátku po okraji lesa kolem bujných luk a kolem „panské“ vápenky, později středem
lesa a opět se spojuje se silnicí. Půjdeme po ní ale jenom krátký úsek ; neboť po několika
krocích odbočuje bezprostředně před mostem přes Ochozský potok, v létě většinou suchý
(za kilometrovníkem 156) opět pěšina, která nás kolem dvou „panských“ vápenek zpočátku
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po okraji lesa, potom mezi poli a šťavnatými lučinami za 1 Ľ až 1 ˝ hodiny zavede do
Ochoze.
Zde si musíme dopřát pro více jak 4 hodiny trvající pěší cestu nádherným
Hádeckým údolím trochu klidu a současně tělesného odpočinku, neboť v něm nelze najít
žádný hostinec.
*) Hotel má 10 hostinských pokojů, avšak sám jeho majitel může ubytovat větší počet hostů
v soukromých domech.
Při opouštění obecního hostince se obrátíme napravo ( rovně vede ulice do
výše položené Ubce) a procházíme vesnickou ulicí, jejíž domy s pestře pomalovanými
plochami zdí, zejména okolo oken a v nich, nám téměř vtíravě poukazují na typ vesnických
selských dvorů kolem hlavního města Moravy. Sbor usilovně kejhajících hus a hejno
obtloustlých, kolébajících se kachen nás doprovází ostatně opuštěnou řadou domů, a
pohledy červenolících dětí, které stojí pod domovními dveřmi a překvapeně se dívají na
v Ochozi tak řídkou návštěvu cizinců, provázejí naše kroky. Avšak brzy unikneme venkovské
scenerii a ocitneme se na kamenné vozové cestě, která vede vzhůru kolem malé kaple,
před níž stará matička vykonává ve stínu dvou mohutných lip tichou modlitbu. U kamenného
kříže jsme se dostali do výšky (393 m) a nabízí se nám půvabný pohled. Před námi leží
jedna z líbezných údolních kotlin, s jakými se pravidelně setkáváme před vchodem do údolí
bohatých na jeskyně v devonském vápenci. Vlevo, podél ubohé vozové cesty, zpozorujeme
několik primitivně zařízených vápenek, jejichž čadící kouř není s to zakalit čistou atmosféru ;
nad nimi leží chaotická spleť větších a menších vápencových balvanů, které pecím dodávají
materiál k pálení, před nimi hranice dříví, nutného topiva. Odkryté stěny pod lesem jsou
výsledkem lomů na vápenec. Hluboká černá modř devonského vápence, protkaná bílými
žlutými nebo červenými žilami křemene, zaplavená tmavou zelení jehličnatých stromů na
výšině podává zcela zvláštní barevný obraz. Napravo od vozové cesty se táhne podél okraje
lesa úzký pruh polí, z nichž téměř každé vykazuje kulatou, trávou a nízkým houštím
porostlou prohlubeň. Máme zde několik závrtků
[německy : Erdtrichter], tak často se
vyskytujících v křídovém vápenci krasu („závrtky“ je nazývá slovanský obyvatel brněnského
jeskynního území) neboli dolin. *)
Na dně údolí před námi se rozprostírá šťavnatá lučina, která se jeví uzavřena
nalevo a v pozadí hustě zalesněnými kopci. V popředí planiny se vynořují tři obílené malé
domy, které se zřetelně zvedají ze zelené pastviny a propůjčují krajinné idyle nádhernou
dekoraci.
U svrchu zmíněného kříže odbočuje doprava zřetelně rozeznatelná stezka pro
pěší, která nás napříč přes pole přivede brzy na okraj stín skýtajícího lesa, podél něhož
kráčíme dolů. Když se dostaneme na úpatí stráně, musíme se ale (nalevo) obrátit
k půvabným malým domům, přejít silnici a zajít do domu položeného vlevo od silnice,
obklopeného předzahrádkou. Je to myslivna Hádek, jejíž obyvatel vlastní klíč k Ochozské
jeskyni, bez nějž je návštěva této perly brněnského jeskynního světa nemožná. Jestliže jsme
si s sebou vzali průvodce z Ochoze, vydá tomuto klíč, v případě, že se vykáže svíčkami
k osvětlení ; neboť do jeskyně lze vstoupit pouze s osvětlením svíčkami – velice moudré
opatření, které má zabránit tomu, aby tak nebyly začerněny od sazí a kouře skutečně
jedinečně krásné sintrové útvary, jako v ostatních jeskyních Moravského Švýcarska
zpřístupněných již po staletí návštěvě, s výjimkou Sloupské krápníkové jeskyně a teprve
před čtyřmi léty [to znamená roku 1890 – pozn.překl] zpřístupněné Šošůvecké jeskyně.
Avšak je zbytečné brát s sebou nějakého průvodce z Ochoze, hádecký myslivec sám je
nejlepším průvodcem v celé oblasti, kterou zamýšlíme prochodit.
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Několik kroků pod myslivnou překročíme po dřevěné lávce čirý potůček,
Hádecký potok, jak je v celém kraji nazýván, nebo potok Říčka, jak jej ne zcela správně
označuje nová speciální mapa, ve vrcholném létě a dokonce po silných lijácích malá,
nezřetelná voda – stín bývalé velikosti. Před mnoha tisíciletími to musel být mohutný proud,
který byl v stavu vymlet tuto údolní kotlinu a celé Hádecké údolí. V oněch dávno uplynulých
dobách vytvářela Hádecká kotlina pravděpodobně nějaké velké jezero, které si pozvolna
zjednávalo průlom dnešním údolím. Hádecký potok vděčí svému vzniku několika pramenným
potůčkům.Hlavní pramen stejného jména pramení na severovýchodě pod myslivnou, téměř
uprostřed mezi vesnicí Bukovinka a tržištěm Račice. Druhý nejdůležitější pramenný potůček
přichází přímo od severu, od poplužního dvora Nové dvory, a spojuje se s Hádeckým
potokem bezprostředně před lávkou, kterou jsme překročili. Na druhé straně od ní stojí
nuzný dům myslivce, nalevo od něj velká, na trávu bohatá ovocná zahrada, v níž se nachází
studna, která dodává mléčnou vodu. Rozpakujeme se, abychom přinesli sklenici této vody
k ústům, ale obstarožní zdvihadlo nás ujišťuje, že to není nápoj z „Lethe“, pročež se
rozhodneme ukojit naši palčivou žízeň.
____________________
*) V okolí Ochoze, Babic a Křtin je slovanský výraz „závrtek“ neznámý ; tamní slovanské
obyvatelstvo nazývá nálevkovitou prohlubeň „zmola“. Toto ve slovanské spisovné řeči
nepoužívané slovo znamená v němčině „jáma“, a snad je identické se „zmoka“ = příkop
nebo „zmolina“ = rokle.
Od myslivny kráčíme údolím dolů (jihozápadně) a stojíme na okraji hustého
lesa, na vozové cestě, po níž jsou s to projet jen dobře stavěné venkovské bryčky. Již
z daleka vidíme malý rybník a za ním selský dvůr, a brzy stojíme před Hádeckým mlýnem,
který se malebně krásně zdvíhá se svými obílenými zdmi z tmavé zeleně lesa, která selský
dvůr ze všech stran obklopuje, z nazelenalé vodní hladiny v popředí. Jdeme po ubohé
vozové cestě, zatímco potůček zůstává napravo od nás, asi 600 kroků daleko. K našemu
nemalému úžasu slyšíme, čím dále kráčíme, milé bublání vody, a konečně zcela oněmí.
Přistupujeme blíže, a udiveni vidíme, že potok před našima očima na pravém břehu pod
mohutnou borovicí, mezi jejími zčásti obnaženými kořeny, mizí. Stojíme před jedním z oněch
míst v údolích devonského vápence v Moravském Švýcarsku, které tamní Slovan nazývá
„propadání“, což, přeloženo do němčiny, znamená přibližně „zmizení“ (vlastně „ztráta“ nebo
„ztracení“) *). Přistoupíme-li blíže, uslyšíme podivný, ne snadno definovatelný šum.
Domníváme se, že z velké dálky slyšíme železniční vlak nebo vícero francouzských
mlýnských pochodů. Akustické jevy tohoto druhu nejsou v brněnském jeskynním území a
zejména v Hádeckém údolí řídké.
Jdeme-li asi o 100 kroků dále, zpozorujeme těsně u cesty (napravo) na levém
břehu potoka, vodní nádrž uzavřenou vápencovými balvany, jílem a humusem, která se však
objevuje naplněná jenom za vysokého vodního stavu. Je-li to ten případ, tak slyšíme také
zde podivný šum, který lze srovnávat s temným mručením. Stojíme před druhým
„propadáním“ . V normálních létech zde přestává otevřené koryto potoka, jenom jeho
valouny, mezi nimiž se tu a tam opatrně odvažuje vyčnívat stéblo trávy nebo jiná rostlinka,
nám prozrazují, že v určitých dobách nepostrádá také tato část opuštěného údolí oživujícího
elementu. Ale po tání sněhu a po trvalých lijácích ustupuje dokonce i za vrcholného léta
pochmurné mlčení, do nějž je jinak nádherná krajina zahalena. Mohutný potok potom válí
své žlutošedé vodní masy úzkým korytem a na mnohých místech není lehké dostat se přes
divokou horskou vodu. V takových časech se Hádecké údolí nenavštěvuje, protože, jak hned
uvidíme, nelze jít do Ochozské jeskyně, která přece tvoří hlavní půvab tak zřídka
procházeného údolí. Vozová cesta přeskakuje suché koryto potoka, a hned poté stojíme
před jinou přírodní pozoruhodností, před „Netopýrkou“ neboli netopýří jeskyní **), která leží
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asi 7 m nad údolním dnem v pravém údolním svahu porostlém stromy a křovím. Nízký, ale
široký otvor nám dovoluje uvidět nepatrnou dutinu ve vápencové skále, jaké se v brněnském
devonském vápenci často vidí, takže se zklamáni ptáme, proč jsme asi vylézali po svahu
nahoru. A přece máme před sebou rozlehlou jeskyni, o kterou má speleolog velký zájem
proto, protože se v ní nachází propast, která ovšem není tak hluboká, _____________
*) Propadání je identické s francouzským la perte, např. la perte du Rhone = propadání
Rhony, při průlomu proudu přes francouzského Juru.

**) Slovanská lidová mluva ji nazývá „Netopejří (skála)“, spisovná řeč „Netopýrka“ (netopýr
= německy Fledermaus). Označení „Vlčí jeskyně“ (= německy : Wolfshöhle) není lidové,
protože slovanské obyvatelstvo tamní oblasti nikdy nepoužívá slova jeskyně = německy :
„Höhle“, nýbrž označuje velkou jeskyni slovem skála = německy : „Felsen“, malou slovem
díra = německy : „Loch“. Pravděpodobně vděčí jeskyně označení „Vlčí jeskyně“ v literatuře té
okolnosti, že známý přírodovědec prof. Kolenati nalezl v jeskyni vlčí lebku. Tu a tam se
jeskyně také nazývá „Pod svatými schody“ (německy : „Unter der heiligen Stiege“), podle
skalnatého svahu, pod nímž jeskyně leží.
jako na příklad ta ve staré Sloupské jeskyni nebo v Křtinské jeskyni (Výpustek). Lidé z okolí
ji považují za bezednou, a podávají zprávu o tom, že se jeden horník nechal spustit na laně
80 – 100 m hluboko, ale opět se nechal vytáhnout, protože jeho světlo hrozilo, že mu
zhasne. Že zde máme co činit s jednou z mnoha dobrodružných pověstí, kolujících v lidové
mluvě, je na snadě, a skutečně byla tato propast v roce 1880 dvakrát prozkoumána a její
hloubka změřena. Dne 14. srpna podnikl smělý speleolog Florián Koudelka a koncem října
téhož roku nějaký lesní adjunkt expedici do propasti považované za bezednou. Ten
poslednější shledal hloubku 70 m, ve skutečnosti ale obnáší jenom 14 m. Zřetelně slyšíme
v hloubce šplouchání nějaké vody, což je samozřejmě pod zemí tekoucí Hádecký potok.

Takové expedice nejsou bez nebezpečí a mohou být podniknuty pouze
s lany, žebříky a spolehlivými průvodci. Obyčejným turistům stačí, když vstoupí do velké
síně, kterou skrývá vnitřek jeskyně. Asi 7 m dlouhou, 5 m širokou a velice nízkou chodbou,
která je na konci stěží 1 m vysoká, vstoupíme, samozřejmě s osvětlením svíčkami, do
podélné, ale úzké prostory impozantní výšky (10-12 m) , kterou by bylo možno srovnávat se
střední lodí nějakého kostela. Strop je mnohonásobně prostoupen děrami (slovansky :
komíny), které poněvadž jsou zpravidla potaženy oslnivě bílým nebo nažloutlým sintrem,
ukazují při magnéziovém osvětlení pozorovateli nádherný obraz. Jinak je síň holá, jenom na
jižní stěně objevíme jeden ze sintrových útvarů, v brněnských jeskyních častých, který by
mohl

být pro svou velkou podobnost s nějakým vodopádem nazýván „kaskáda“. Při magnéziovém
osvětlení poskytuje nádherné světelné efekty, neboť ty červené a žluté pruhy, které tento
útvar prostupují, nechávají tím zřetelněji vyniknout oslnivé bělosti. Půda má ještě z největší
části svůj původní stav. Obrovské vápencové balvany, které se buď zřítily ze stropu nebo se
dostaly dovnitř komíny, ji pokrývají v chaotickém nepořádku. Mezi troskami vápence leží tak
zvaný „jeskynní jíl“, který obsahuje
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množství kostí dávno vyhynulých zvířat. Avšak několik rozrytých míst nás poučí, že také zde
byli činní kopáči kostí a „sběratelé“, aby vyzvedli z tmavého klína země pozůstatky zvířeny,
která před mnoha tisíciletími obývala pláně moravského Švýcarska.

Na konci síně si ve výši povšimneme temné chodby. Není právě lákavá, ale
přece stojí za námahu, se do ní dostat, což ostatně při jisté zručnosti není obtížné.
Nacházíme se na nějakém výstupku.

Já jej nazývám „Kazatelna“, protože z ní si užijeme jako v nějakém kostele
celkového rozhledu po síni, který nám bohatě odmění námahu vystoupit na kazatelnu,
zejména když průvodce zapálí uprostřed síně magnéziový pásek. Za Kazatelnou je konec
jeskyně, která, jak často v brněnských jeskyních, přechází v komín, jehož stěny jsou
ozdobeny krásnými krápníky. Mezitím se zvláštní pištění, které jsme vnímali při vstupu do
síně, stane stále častěji slyšitelným, a tu a tam vidíme kolem našich hlav létat něco
strašidelného. Jsou to netopýři, zejména malý druh vrápence (Rhinolopus hipposideros),
který zde na stropě a na stěnách prospává zimu a den, visíc nožkami na nějakém skalním
výstupku, obrací své vyzáblé tělo dolů, takže při chůzi podél boční stěny síně téměř
narážíme na jejich hlavy. Tomuto velkému množství zde žijících letounů vděčí jeskyně za
své lidové pojmenování. Po delším deštivém počasí se nedoporučuje jeskyni navštívit,
poněvadž vlhkost půdy a skály znepříjemňuje pronikání kupředu v nízké chodbě.

Vrátíme se nazpět k vozové cestě, která se táhne souběžně se suchým
korytem potoka. Po sotva dvou stech krocích, které jsme ušli dále pod mohutným
baldachýnem krásného, bujného lesa, zpozorujeme, že vlevo ústí do Hádeckého potoka jiné
suché koryto potoka.

Jedině po velmi rychle nastoupivším tání sněhu po průtržích mračen teče přes
bílé kamenné valouny špinavě žlutá voda : Hostěnický potok, snad nejzajímavější voda
v brněnském jeskynním území.Poté, co jsme překročili potoční valouny, se obrátíme vlevo a
po asi 50 krocích se nacházíme před půvabným skalním výklenkem, který bezděčně vyzývá
pocestného ke klidu. Ve vrcholném létě zde panuje osvěžující chlad, neboť šedé skalní
hmoty jsou hustě posázeny mohutnými listnatými a jehličnatými stromy a křovím, a
slavnostní ticho, jen tu a tam přerušované veselým cvrlikáním nějakého našeho milého
pěvce nebo chraptivým krákoráním nějakého havrana. Lavice uspořádaná z kamenů
obalených mechem a drny, kterou po pravé straně polokruhovitě lemuje skalní stráň, nabízí
vítaný odpočinek. Před sebou spatříme rzí silně rozežrané železné mřížové dveře, zasazené
do kamenné obruby, která tvoří uzávěr primitivně postaveného zdiva. Stojíme před perlou
Hádeckého údolí, před Ochozskou krápníkovou jeskyní, jejíž samotná návštěva post postačí,
abychom putování tímto údolím označili za zdařilé. Nade dveřmi stojí od neobratné ruky
pocházející nápis ve slovanské řeči „Ochozská jeskyně“, přece však ji domácí obyvatelstvo
nazývá „Bílá skála“. Na jaře, bezprostředně po tání sněhu po dlouho trvajících deštích
slyšíme uvnitř jeskyně strašné hučení a burácení, pocházející od vody Hostěnického potoka,
který si vymyl trhlinami devonského vápence podzemní koryto a v dosud neprozkoumaných
prostorách se spojuje s Hádeckým potokem.V této době nelze Ochozskou jeskyni navštívit ;
proto se doporučuje, nechceme-li marně dělat několik hodin dlouhou cestu, optat se
bezprostředně před návštěvou u svrchu zmíněného hostinského Josefa Votruby v Ochozi, je9

li jeskyně přístupná. Tento se nadto snaží pravidelně na jaře v jedněch brněnských novinách
zveřejňovat, kdy mohou návštěvníci vstoupit do těchto nádherných prostor.

Objevení jeskyně spadá teprve do třicátých let našeho [rozuměj :
devatenáctého – pozn.překl.] století ; samotný rok nebyl doposud zjištěn. *) Jejím
objevitelem byl ochozský švec jménem Jan Matášek **) jehož osobnost se již stala
legendární. Podle zprávy, která poprvé pronikla na veřejnost, byl tento ochozský nebo
ubecký švec individuum požívající špatné pověsti, který se bál denního světla a unikal
ramenu spravedlnosti útěkem „do údolí hlohu“ ***) a zde trhlinou objevil jeskyni. Podle
pozdější verse byl obuvník pomatený a vzal si do hlavy, že najde peklo, jehož vchod, jak se
domníval, také našel plazíc se po břiše. Třetí varianta dělá objevitelem chudého, na mizinu
přišedšího ševce, který, bez přístřeší, nalezl ve jmenované skalní trhlině místo pro
odpočinek, z nějž jednou se svíčkou pronikl kupředu a objevil nádherné jeskynní prostory.

Která z těch tří zpráv je správná, nebylo doposud zjištěno. Tehdejší majitel
statku Křtiny, k němuž patří také Ochoz, František Xaver hrabě z Ditrichštejna-Proskau, když
obdržel oznámení o zajímavém podzemním chrámu přírody, nechal deset kroků napravo od
trhliny použité Matáškem, s velkým nákladem (údajně 5.000 zlatých) vystřílet ze skály
pohodlný příchod, a aby tento klenot ochránil před vandalismem sousedů, kteří, jakmile byl

______________________________________
*)

Jako roky objevu jsou uváděny 1830, 1831 a 1838.

**) Dr. Martin Kříž (Der verlässliche Führer in die romantischen Gegenden der devonischen
Kalkformation - Spolehlivý průvodce do romantických končin devonského vápencového
útvaru, str. 68) jej nazývá Matáček.
***) Obyvatelstvo Ochoze nazývá totiž Hádecké údolí v lidové mluvě jednoduše „hloh“ tj.
německy „Weissdorn“ (Crataegus), pravděpodobně proto, že s tímto keřem se lze
v Hádeckém údolí velice často setkat.
vzácný nález znám, brzy provozovali s krásnými krápníky vzletný obchod, uzavřel železnými
dveřmi s mříží. Toto preventivní opatření však nezabránilo tamnímu obyvatelstvu, chtivému
pohodlného a velmi výnosného vedlejšího zisku, aby zámek u dveří mnohokráte neulomili a
neodlamovali stalaktity a stalagmity, které ležely v dosahu jejich rukou. V panenském stavu
již tedy jeskyni nenajdeme, ale přesto je možno poskytnout ujištění, že každý návštěvník ji
bude opouštět zcela uspokojen.

Poté, co byly úzké chodby zčásti rozšířeny, zčásti zvýšeny, navštívil jeskyni
majitel se svou rodinou dne 20.srpna 1840, přičemž 400 lampiček magicky osvětlovalo
bizarní útvary vápencového sintru. Zvěst o nově nalezeném klenotu se rozšiřovala do
dalekých kruhů, a ředitelství severní dráhy císaře Ferdinanda, jejíž trať Břeclav-Brno byla
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krátce předtím dána do provozu, shledalo, že je v jeho zájmu obrátit na tuto přírodní
zvláštnost obzvláštní pozornost.

Tehdejší ředitel Raphael Foges pověřil inženýra Mayera, aby jeskyni blíže
prozkoumal, což se stalo dne 21.srpna 1842. Tento odhadoval délku jeskyně na 1.000° ,
tato skutečně obnáší asi 500 m a s těmi několika odbočkami asi o 200 m více, takže je
zapotřebí něco přes Ľ hodiny, abychom ji prošli. Návštěva ale vyžaduje, nechceme-li jít
kolem nádherných krás zběžně okolo, nejméně dobu 2 hodin.

I když jenom povrchně vylíčit krásy té jeskyně, není zde při úzce staženém
rámci článku na místě ; jen zcela všeobecně budiž zmíněno, že Ochozská krápníková
jeskyně, pokud se týče zvláštnosti sintrových útvarů, je zde jediněčná, takže známý jeskynní
badatel krasu, dr. Adolf Schmidl ji ne neprávem mohl označit jako perlu moravských jeskyní.
Zvláštní pozornost si zaslouží ty prostory jeskyně, rozšiřující se v síně, které při
magnéziovém osvětlení poskytují takřka čarokrásný pohled. Více či méně vyvinutá fantazie
návštěvníků přidala různým krápníkovým útvarům různá pojmenování, takže by pro orientaci
cizinců bylo bezpodmínečně nutné vytvořit jednotné názvosloví, jaks e to už stalo
v krasových jeskyních a zčásti ve Sloupské krápníkové jeskyni. *)

Vysoce uspokojeni krásami, které se snažily upoutat naše oko téměř na
každém kroku, vracíme se nazpět zase na ubohou škrapovou cestu a jdeme po ní údolím
dolů několik stovek kroků až ke stezce, která křižuje vozovou cestu. Doprava vede ta do
Ochoze, doleva k vesnici Hostěnice. Jdeme po té poslednější, která je tak úzká, že po ní
může kráčet jenom jedna osoba. Zpočátku vede mírně vzhůru, avšak brzy jsme v hustém
křoví, takže máme svízel s tím, abychom se skrze ně propracovali. Stezka se stává
nerovnou a vede přes vyslovený chaos vápencových balvanů všech tvarů a velikostí. Vedle
sebe a jedna přes druhou ležící skalní trosky jsou jakoby obroušené, a protože přes
neuspořádanou houštinu si najde skromný průchod jenom zřídka hřejivý sluneční paprsek,
tak jsou kameny dokonce i za vrcholného léta vždy vlhké, takže vyžaduje obzvláštní zručnost
a opatrnost projít zde bez vymknutí údů. Pokud je naše oko schopno proniknout hustým
křovím, zpozorujeme, že se nacházíme v příčném údolí Hádeckého údolí. Lidová mluva je
nazývá plným právem
_______________
*) Nedaleko od Ochozské jeskyně, severním směrem od ní, leží uprostřed lesa, dokonce i
domácím méně známá jeskyně „Liščí díra“ = německy Fuchsloch.„Kamenný žlíbek“ =
německy Steinschlucht *) , jak se můžeme dostatečně sami přesvědčit, čím dále pronikáme
kupředu. Tudy kdysi protékal Hostěnický potok, než si vymyl devonským vápencem
bohatým na pukliny podzemní koryto Ochozskou jeskyní. Ve vzdálenosti asi 70 m od
Hádeckého údolí zarazí naše kroky téměř bílý a rovný vápencový balvan, vyčnívající z půdy
stezky asi Ľ metru, 1 m dlouhý a poloviční šířky. Téměř v jeho středu zpozorujeme 30 cm
dlouhou a 20 cm širokou obdélníkovou díru malé hloubky.

Místní obyvatel pozoruje tuto prohlubeň s úzkostlivou bázní a pravidelně se
pokřižuje, když jde okolo ní. Nazývá tu díru „Čertova šlapka“ (německy „Teufelsfusstritt“)**)
, neboť jeho babička mu vyprávěla, že ten „Pánbůh s námi“ , když letěl s mohutnými křídly
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nad zemí, si odpočal a sem postavil jednu svou nohu. Čertova díra ale není ničím jiným, než
jednou z četných prohlubenin, které vznikly v důsledku koroze způsobené srážkovými
vodami a které při častých cestách oblastí devonského vápence najdeme všude.

Za Čertovou šlapkou odbočuje doprava stezka, po které ale nepůjdeme ;
držíme se rovně a po asi Ľ hodiny trvajícím obtížném šplhání se dostaneme na mírně
stoupající vozovou cestu vroubenou hustým mladým lesem.

Čím dále putujeme, tím je rovnější, a konečně jde nádherným lesem rovně
dále, až přijdeme bezprostředně ven. Nacházíme se na Hostěnické náhorní rovině, jejíž
nádhernou hájovnu spatřujeme, zatímco vesnice zůstává našim pohledům odňata. Před
námi a nalevo od nás kouří dvě vápenky, jejichž majitelé na nás zvědavě upřeně hledí ;
neboť sem zabloudí jen zřídka noha cizince. Jenom touha po vědění a nutkání po bádání
byly s to nás přimět, abychom pronikli touto „Vlčí roklí“, neboť téměř na každého, kdo uslyšel
hučení a burácení vod v Ochozské jeskyni a ví, že pocházejí z Hostěnického potoka, doléhá,
aby se dověděl, kde a jak tento opouští denní světlo a padá do hlubin ještě neprozkoumané
propasti [v originále : Orkus = podsvětí – pozn.překl.]. Obraz, který se nám zde nabízí, se tak
odlišuje od dosud viděné krajinné scenerie, že dokonce i laik nezasvěcený do tajemství
geologie ihned pozná, že se nachází v jiném útvaru horniny. Vskutku jsme vstoupili do
oblasti drobového pískovce. Devonský vápenec, který propůjčuje tak divoce romantický
charakter krajinám Moravského Švýcarska ležícím na levém břehu Svitavy, doprovází po
naší pravé straně potok jenom k horním domům Hostěnic, zatímco po levé straně končí
v mohutné skalní hmotě u vápenek.

Lidová mluva ji nazývá Trojitá skála (německy : „Dreifacher Grenzfelsen“) a
hostěničtí vápeníci ji zbavili jejího původního tvaru, neboť tato jim odedávna dodává materiál
pro jejich primitivní vápenky. Náš pohled samozřejmě zamíří na malý potok, jehož čirá voda
tam pospíchá v mělké údolní kotlině uprostřed pastvin a lučin. Počátek má na
severozápadním úbočí zalesněného Kalečníku (534 m), avšak také severní stráně Kněží
hory (německy : „Fürsternberg“, 488 m) a jižní svahy Hostěnického lesa mu přivádějí v době
tání sněhu a po velkých lijácích své vody. Ale dokonce v této době je ten potok nepatrná
voda, která se ztrácí na západním konci dříve zmíněné kotliny v otvoru většinou zaneseném
kořeny, kamením a
_______________
*)
Dr. Martin Kříž, neúnavný speleolog, pojmenoval jako student Kamenný žlíbek
„Wilhelmsthal“ (= „Vilémovo údolí“) v upomínku na svého tehdejšího průvodce Viléma
Teklého, který mu při průzkumu propadání Hostěnického potoka zachránil život. Toto
pojmenování není samozřejmě v lidu známo.
**) Nesprávně je také nazývána „Čertův dráp“ (německy „Teufelsklaue“)

bahnem pod skalní partií „Na Gavaní“. Stojíme-li na úpatí horní vápenky a díváme se
směrem k západu, máme před sebou krásný krajinný obraz : pod námi čirý potok mezi
šťavnatou zelení, vpravo odkryté šedomodré vápencové skály protkané červenými a bílými
žilami s kouřícími vápenkami, vlevo bujný tmavě zelený mladý les, před námi červeno12

žlutavý sprašový svah odkrytý sesuvem, který se sesouvá naproti bezedné propasti, ve které
potok mizí, nad svahem hustý les, v jehož tmavých stínech královna hvězd rozhazuje
stříbrně světlé pásy jasu.

Avšak obraťme se k návratu ! Touž cestou, po které jsme přišli, kráčíme zpět
a držíme se vpravo. Před „Čertovou šlapkou“ odbočuje doleva málo používaná pěšina, a po
ní půjdeme. Vede opět Kamenným žlíbkem, vzhůru hustým křovím, k dosti příkře
spadajícímu svahu Mokerského lesa naproti Hádeckému údolí, který je takovým způsobem
proděravěn většími a menšími jeskyněmi, že lidová mluva nazývá tyto skalnaté stráně plným
právem Díravica („Proděravělá stěna“ – německy : „Durchlöcherte Wand“). V současné
době, kdy je celá stráň hustě porostlá, lze ten charakter opět poznat jenom po dlouhém
šplhání kolem dokola ve skalnatém terénu, ale ještě před asi 15 léty nabízela obraz divoce
rozeklaného svahu. Po krátkém stoupání stojíme před největší z jeskyní, které bylo
v učených kruzích tu a tam přidáno jméno skalní stěny („Díravica“). U Němců se jmenuje,
protože leží v Mokerské lesní oblasti, Mokerská jeskyně, a tak ji nazývají také ochozští
usedlíci, zatímco jinak je Slovany z okolí nazývána Kostelík (německy : „Kleine Kirche“ –
„Malý kostel“). Toto poslednější pojmenování má prý údajně od toho, že v ní byly v těžkých
válečných časech uschovány kostelní nádoby z okolních vesnic, aby byly ochráněny před
rukou nepřítele. Tak se vypráví, že během velké francouzské války zde byly ukryty
monstrance a kalichy z pozořického kostela ; skutečností je, že v těchto těžkých dobách
majitelé „horního“, „dolního“ a „Bělského mlýna“ sem přinesli do bezpečí veškerý svůj
majetek a jmění, dokonce své krávy, aby je nenechali padnout do rukou kořisti dychtivých
Francouzů. Také během pruské války v roce 1866 uteklo mnoho obyvatel z okolí do tohoto
jistého úkrytu Mokerské jeskyně, aby unikli nepříteli. Ale také nelze pomyslet na žádné
bezpečnější útočiště, než na tuto jeskyni, jejíž vchod, podobný portálu, 15 m široký a 4 m
vysoký, nyní nelze ze dna údolí pozorovat. Že byla dlouhou dobu lidmi obývána, o tom
svědčí lidskou rukou zbudovaná terasa nacházející se před vchodem a násep skalních
balvanů, za nímž se obyvatelé jeskyně mohli lehce bránit proti případnému nepřátelskému
útoku ze strany údolí. A právě tato okolnost zvyšuje náš zájem o jeskyni bez krápníků. Máme
zde co činit s podzemní prostorou, která sloužila po delší dobu troglodytům za obydlí. Ale
také v pravěké době, o níž nám žádný spisovatel nepodává zprávu, byl „Kostelík“ obydlím
lidí, jak dostatečně dokazují mimořádně hojné nálezy artefaktů, které tam byly před více jak
10 léty vytěženy na povrch. Zásluha objevit tyto cenné poklady, které prehistorikovi nabídly
nový a zajímavý materiál k objasnění dávno uplynulých časů, přísluší třem bývalým žákům
reálky v Brně (nyní mužům ve váženém postavení), kteří během Velikonočních prázdnin roku
1880 jeskyni navštěvovali a nazývali ji pro její velkou podobnost s nějakou pekárnou Pekárna
(německy : „Backofen“).

Předměty z pravěké doby nalezené po zběžném kopání vzbudily pozornost
zainteresovaných kruhů a brzy vznikl ušlechtilý zápas o výsadní právo provádět vykopávky
v jeskyni, která leží na pozemkovém majetku brněnské dómské kapituly. Krásná sbírka tam
získaných nalezených předmětů se nachází v pravěkém oddělení c.k. Dvorního
přírodovědeckého muzea ve Vídni. Snad nejrozsáhlejší vykopávky prováděl v posledních
letech neúnavný moravský speleolog dr. Martin Kříž ze Ždánic. Sotva by se mohlo najít
místečko, které nebylo prohledáno.
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Jenom udivující množství kostí (mamuta, nosorožce, jeskynního medvěda,
soba atd.) a vysoce zajímavé artefakty, které byly z Mokerské jeskyně vytěženy, podněcují
učence, aby ji navštívil, obyčejnému turistovi nabízí málo pozoruhodného. Jeskyně se
sestává z jedné jediné chodby, asi 60 m dlouhé, 15 m široké a průměrně 2 – 3 m vysoké,
která přechází v zatarasený komín ; ale hlavní půvab, pro který laik jeskyně navštěvuje,
bizarní krápníkové útvary, zde není k mání. Ale kdo si chce zjednat jasnou představu o
nějaké ledové jeskyni, na příklad o proslulé Dobšinské v Horních Uhrách [dnes : Slovenská
republika], ten nechť navštíví „Kostelík“ v zimě bezprostředně před táním sněhu, jako to
učinil autor během velice studených a na sníh bohatých Velikonočních svátků roku 1891.
Pak může pozorovat a vidět stalaktity a stalagmity, které jsou zčásti mezi sebou spojeny –
všechny z průhledného ledu – v hojnosti a nadbytku, jak proces tvorby, který využívá jenom
3 – 4 měsíce doby, je zcela obdobný onomu procesu u vápencového sintru, který trvá
tisíciletí.

Vedle Kostelíku leží v malé (jižní) vzdálenosti nějaká menší jeskyně, nazývaná
lidem Malá Díravica (německy : „Kleine Höhle“ na rozdíl od té, o níž jsme právě pojednali),
slovanskými speleology Kůlnička (německy : „Kleiner Schopfen“). 6 m vysokým a právě tak
širokým vchodem se dostaneme 10 m daleko, téměř právě k úzké (sotva ˝ m široké) chodbě,
která přibližně stejně tak daleko vede ke konci jeskyně, který rovněž přechází v komín.
Nedaleko Kůlničky leží nějaká jeskynní chodba, která se podobá gotické klenbě.

Obrátíme se opět dolů do Hádeckého údolí, pustíme se po cestě, která
odbočuje doleva a téměř přímo tam vede. Stojíme tam, kde jsme nastoupili náš pochod do
Hostěnic a putujeme údolím dolů – suchý potok zůstává po naší pravici. Po asi 5 minutách
jej přejdeme a stojíme po několika krocích před malým potokem s čirou vodou. Udiveni se
rozhlížíme kolem sebe, neboť přece potok po naší levici je zcela suchý. Odkud ta voda
pochází ? Přistupme blíže ! Nacházíme se u krajinářsky velice pěkného bodu Hádeckého
údolí, před „výtokem Říčky“. Něco přes 1.500 m protekl Hádecký potok od svého propadání
pod Hádeckým mlýnem v podzemních prostorách a spatřuje zde po temném putování, na
kterém jej není s to sledovat žádná lidská noha, jako Říčka (německy : Flüsschen) opět den ,
ale nikoliv sluneční svit ; neboť to místo, kde vystupuje z tmavého klína země a slaví své
znovuzrození, je tak hustě porostlé stromy a křovím, že jenom zřídka se dotkne svítící
paprsek slunce jeho kolébky. Krásnější místečko pro toto by se těžko mohlo někde jinde
najít. Dva mohutné buky drží stráž na místě jeho zrození, jeden nořící patu svého kmene do
ledově studené vody. Menší stromy a nespočetné křoviny tvoří doprovod obou obrovských
stráží a lemují nízkou skalní bránu, z níž Říčka skrze dva otvory, zejména z pravého,
vystupuje, pomalu a rozvážlivě, že se sotva zdá, že teče, jako kdyby se obávala nezvyklého
denního jasu. Skalní partie je silně rozeklaná ; zpozorujeme 5 m nad výtokem (vpravo)
nějaký nízký otvor a (vlevo) vodorovnou štěrbinu. Voda samotná doznala během poměrně
krátkého podzemního toku silného ochlazení.

Tak stanovil autor dne 6.srpna 1890 (jednoho z nejteplejších dnů tehdejšího
léta) teplotu vody u propadání potoka pod borovicí na 17°R [tj. 21°C – pozn.překl.] (při
teplotě vzduchu 21° [tj. 26 °C – pozn.překl.] ) a u výtoku na 8°R [tj. 10°C – pozn.překl.].
Množství vody odtékající u „výtoku“ je samozřejmě v různých ročních dobách různé.
V normálních létech může odtékat podle povrchního odhadu průměrně za den 8.000 až
10.000 hektolitrů vody. Zajímavé je, že tato voda podle mnohých pozorování, která autor
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prováděl, potřebuje 5 – 6 hodin, aby urazila poměrně krátkou podzemní pouť od Hádeckého
mlýna až sem. Poněvadž tato vzdálenost přímou čárou obnáší jenom 1.500 m, vyplývá z
toho, že voda urazí za minutu jenom 4 m. Již z toho je možno s jistotou usuzovat, že pod
skalnatou horou, z níž Říčka vystupuje a kterou sousedé nazývají Lysá hora *) se musí
nacházet velká vodní nádrž. Tento předpoklad ještě posiluje postřeh, že dokonce i v suchých
létech, kdy ani Hádecký ani Hostěnický potok nemá vodu, proudí u „výtoku“ ven od pradávna
tolik vlhkého prvku, že pod ním ležící tři mlýny nemusí zůstávat tiše stát.

Jenom jednou, jak vypráví pověst, voda nepřišla, a mlynáři spěchali
znepokojeni k „výtoku“, aby zjistili příčinu této zcela neobvyklé události, a nebyli málo
překvapeni, když shledali pravý skalní otvor ucpaný obrovskou rybou. Relata referro. Jak
jsem to slyšel, tak to předávám dále – pozn.překl.]

Má-li pocestný čas a jistou zručnost, tak zde ještě může pozorovat podívanou
zcela zvláštního, snad jedině zde se vyskytujícího akustického jevu. Abychom jej vyvolali,
musí se odtékající voda potoka nahromadit až po okraj břehu, tedy asi ˝ m vysoko. K tomu
potřebný materiál se najde v nejtěsnější blízkosti : kameny v řečišti potoka a mech na ucpání
skulin na skalních stěnách.

Jakmile voda před jeskyní ukazuje klidnou hladinu, strhneme kamennou
přehradu a voda rychle odtéká. Po asi 1 – 2 minutách slyšíme hlasité “hu!”. Nyní panuje
ticho, rušené jenom bublavě rychle odtékajícím potůčkem, ale brzy nato zazní z příšerného
skalního otvoru opět dvakrát až třikrát jako znepokojující funění lokomotivy nákladního vlaku
dávajícího se do pohybu “pu! hu! hu!” ; opět uplyne přestávka a opět pronikne k našemu
uchu funění z nitra země, takže se domníváme, že moderní parní oř, který na svých
okřídlených kolech probíhá naší zeměkoulí, se musí brzy vynořit z Lysé hory. Voda, která
jinak, jako všude v Moravském Švýcarsku a také v krasu, vystupuje v majestátním tichu z
klína země, ukazuje přitom zřetelný pohyb vln. Tento vysoce zajímavý jev trvá jenom několik
minut, ale lze jej libovolně často opakovat.

Rozloučíme se s krásnou krajinnou idylou. Dvě cesty nás zavedou do Ochoze,
do které se po několikahodinovém putování vytouženě toužíme vrátit nazpět. Sledujeme-li
vozovou cestu údolím dolů, dostaneme se po asi 60 krocích k místu, kde vpravo vyvěrá
několika trhlinami rovněž malé množství vody z úbočí Lysé hory. Kráčíme dále, stále ještě v
lese, a po několika minutách přijdeme do údolní kotliny, v Moravském Švýcarsku tak časté,
která nás pokud se týče krajinné scenerie, přesune do velehor. Zpočátku podél polí, potom
šťavnatou lučinou, která je protkána stromy, nás škrapová cesta zavede rovnou k
“Hornímu mlýnu” **), nádherné budově, téměř zcela zakryté stromy, která propůjčuje
romantické krajině malebnou dekoraci. Jestliže bychom kolem něj procházeli dále, přišli
bychom k “Dolnímu mlýnu”, který, ležíc na jižním konci široké kotliny, skýtá velmi pěkný
pohled, a po několika krocích roklinou k Bělskému mlýnu, který leží vsazen uprostřed malé
údolní kotliny bohaté lučinami. Od tohoto vede vozová cesta, která je vhodnější pro pěší než
pro povozy, přímo nahoru na silnici, po níž jsme se od Brna přišli. Nalevo od ní vidíme brzy
kuželovitě vystupující kopec Chocholu.
___________________
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*) Slovanský dialekt tamního obyvatelstva vyslovuje „y“ jako „ej“ ; tudíž říká lejsá namísto
lysá, vejchod namísto východ, Vejpostek namísto Výpustek, tudíž také Bejčí skála namísto
Býčí skála, takže ten poslednější způsob psaní je ve slovanské spisovné řeči ten jediný
správný. Také zaměňuje většinou „u“ s „o“ a obráceně, tak Vejpostek namísto Výpustek,
kupec namísto kopec (německy „Berg“), kopec namísto kupec (německy : „Kaufmann“)

**) Na mapě generálního štábu se nazývá „Obere Říčka-Mühle“ – „Horní mlýn na Říčce“ ;
ale lid jej jednoduše nazývá „Horní mlýn“.
Od „Horního mlýna“ vede vozová cesta zčásti lesem, do kopce vzhůru, kterou
je možno si mnohonásobně zkrátit stezkami. Intenzivně červeně zabarvené kamenné
oblázky, které leží pod našima nohama na každém kroku, poučí dokonce i laika, že jsme
opustili útvar devonského vápence a pohybujeme se v jiném druhu horniny, kterou novější
geologové přiřazují ke spodnímu devonu. Les brzy prořídne a po mírně stoupajícím svahu,
již přes pole, se dostáváme těsně pod vyhořelým ochozským větrným mlýnem na silnici,
která nás již známou stezkou zavede do Ochoze.

Většího doporučení zasluhuje pochodovat od výtoku Říčky nazpět až k místu,
kde odbočuje pěšina do Hostěnic. Cesta je příjemnější, protože je zcela rovná, a nabízí nám
příležitost shlédnout ještě jednu z jeskyní Hádeckého údolí. Když jsme se dostali na
označené místo, obrátíme se v pravém úhlu doleva, překročíme koryto potoka a nacházíme
se v krásném Ochozském údolí, vlastně údolíčku, protože má rozlohu sotva ˝ hodiny. Již po
několika krocích odbočuje doprava málo používaná pěšina, která nás přivede k první jeskyni.
Lidová mluva ji nazývá Švédův stůl (německy : „Schwedentisch“), protože podle staré
pověsti zde na skalní desce , která leží nad vchodem do jeskyně , během třicetileté války
konali Švédové svůj hodokvas. Od „Netopýří jeskyně“ je vzdálena asi 150 kroků údolím
vzhůru a lze se k ní dostat také z Hádeckého údolí, nad jehož dnem leží asi 15 m. Přece
však není z této strany výstup zcela příjemný ; neboť svah pokrývají obrovské balvany,
z větší části porostlé, takže tyto vypadají při troše fantazie jako schody nějakého schodiště.
Obyvatelé proto nazývají úbočí kopce Svaté schody (německy : „Heilige Stiege“). Jeskyně
samotná se svým asi 3 m širokým a právě tak vysokým vchodem nabízí turistům jenom málo
pozoruhodného.

Vyrovná se nějaké asi 7 m dlouhé prostoře, jejíž strop klesá dozadu na 1 m
hluboko a konečně pod jedním koutem svahu o asi 15° se spojuje s půdou pokrytou
vápencovými balvany. Avšak mnohé pukliny napravo i nalevo poukazují na to, že by jeskyně
mohla mít větší rozsah, a tudíž by se vyplatilo ji dále prozkoumávat. Prehistorikovi nabízí
naplavená vrstva jílu a písku bohatý důl na kosti „předpotopních“ zvířat. A vskutku učinil již
mnohokráte zmiňovaný a zasloužilý speleolog dr. Martin Kříž, který nechal vykopat nánosy
této malé jeskyně, přímo úžasný výtěžek diluviálních pozůstatků kostí (mimo jiné 200 kusů
soba). *)

Sestoupíme opět dolů do Ochozského údolí. Suché, velice úzké koryto
s valouny podobné příkopu nám ukazuje, že také zde občas teče voda. Je to Ochozský
potok, který vyvěrá severně od Ochoze ze dvou pramenů ; jeden přichází jižně od obce
Březina, ten druhý západně od poplužního dvora Nové dvory. Kráčíme-li údolím,
sestávajícím se z hustého mladého lesa, probíhajícím téměř rovně, směrem vzhůru,
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zpozorujeme také brzy vodu potoka, který se pozvolna ztrácí mezi malými oblázky a odebírá
se ještě neprozkoumanými puklinami devonského vápence do nitra země, aby se spojil
tajuplným způsobem v podzemních prostorách s vodami Hádeckého a Hostěnického potoka.
Brzy vyjdeme z lesa a kráčíme přes bujnou louku, která nás po několika minutách dovede do
Ochoze, ležící před námi, jejíž půvabný kostelík, se zdá že na nás volá srdečné „Buď vítán!“.
Máme toho ale také zapotřebí, abychom zase přišli mezi lidi a abychom se zotavili
z dlouhého pochodu.
*) Srovnej jeho pojednání : „Die Höhlen des mährischen Devonkalkes und ihre Vorzeit“ –
„Jeskyně moravského devonského vápence a jejich doba pravěká“ –
v ročence c.k. říšského geologického ústavu [Jahrbuch der k.k. geologischen Reichsanstalt],
svazek 42 (1892), strana 588 a následující.
Ještě dlouho vzpomínáme na nádherný den, který nám za poměrně
několik málo hodin ukázal tak mnoho pozoruhodného. - Vzpomínka na Hádecké údolí je pro
každého, kdo je přítelem stále tvořící přírody a ctitelem kulturních dějin lidstva, které
nazýváme pravěké, je trvalá.

Ochozská jeskyně, její
objevení a vznik.
Copyright : Pavel Pokorný, Brno 2009
Možný kontakt : jos.pokorny@seznam.cz

Signatura originálu v Moravské zemské knihovně v Brně

: DEP 2 - 10.293]

Österreichisch-Ungarische Revue
Dvacátý svazek, 1896-97 ; strana 183-202
Název originálu : Die Ochoser Höhle, ihre Entdeckung und Entstehung.

Přeložil MUDr Jiří Urban.
Richard Trampler
Vídeň

Ochozská jeskyně, její objevení a vznik.
S plánem jeskyně.

17

Brněnský devonský vápenec, který začíná 5,5 km severovýchodně od hlavního města Moravy
kopcem Hády 1) (423 m) se táhne asi 25 km daleko severním směrem až k vesnici Němčice, odkud je
překryt drobou. Vytváří pokračování tahu devonu, který, jak již zřetelně dokázal R o e m e r 2) , se
táhne z Horního Slezska na jih a o jehož výskytu v části Moravy ležící severně od Brna od Jesence (u
Konice) až po Mladeč na Moravě (u Litovle) pojednal právě tak zevrubným jako znaleckým způsobem
teprve před krátkou dobou vrchní báňský rada E. T i e t z e . 3) Na západě je devonský vápenec, jehož
tři stupně stáří se v současné době jeví tak dosti ostře odděleny, ohraničen syenitovým tahem již
dlouho známým geologům a na východě drobou, která se vyskytuje jednou břidličnatá, jednou
písečnatá. Největší geologický zájem vyžaduje brněnský devonský vápenec kvůli existenci všech
charakteristických zvláštností, přináležejících křídovému vápenci krasu, které se ve vědě shrnují jako
krasový fenomén, přičemž lze právem označit brněnskou devonskou oblast jako „Moravský kras“ , jak
to nedávno příkladě skutečně učinil Jovan C v i j i ć . 4) Ovšem všechny krasové jevy se vyskytují
v rozměrech o mnoho menších, takřka odpovídajících menšímu prostorovému rozsahu oblasti, která
zaujímá jenom asi 100 km2 plochy.Nicméně jsou zde přítomny všechny ony jevy : krasové potoky,
rozlehlé jeskynní prostory, závrty, které jsou vesměs ve spojení s komíny ; dokonce i charakteristická
krasová krajina je zastoupena.

V učených kruzích je „Moravský kras“ málo nebo vůbec neznám, což lze vysvětlit zčásti jeho
izolovaností, zčásti odlehlostí oblasti od obvyklých směrů cest. 5) Jenom jedinečná krajinná scenerie
průměrně 450 m vysoké, většinou hustě zalesněné vrchoviny a krásná údolí s vesměs příkrými svahy,
které často přecházejí ve strmé údolní stěny, přivádějí v létě mnohé pocestné zejména z Brna do této
jinak liduprázdné oblasti. Ale největší přitažlivou silou na návštěvníky působí četné jeskyně, zejména
ty tři krápníkové jeskyně, které, poněvadž byly objeveny teprve v nejnovější době, zůstaly ušetřeny
vandalismu a touhy po drancování nejen cizinců, ale také od domácích, kteří přes přísné zákazy až
dodnes provozují čilý obchod s krásnými sintrovými útvary, a unikly smutnému osudu, který bohužel
připadl již odedávna přístupným jeskyním moravského devonského vápence zčásti krádeží krápníků,
zčásti nerozumným osvětlováním materiálem, vytvářejícím mnoho sazí a kouře (chrastí, sláma,
dřevěné louče) již po jedno století.

Z těch tří krápníkových jeskyní je nejdéle známá Ochozská jeskyně ; byla tudíž po svém
objevení oproti dosud přístupným, sazemi začerněným a vydrancovaným jeskyním „Moravského
Švýcarska“, jak je ta oblast po jedno století nazývána, dr. Adolfem S c h m i dl e m , známým
jeskynním badatelem krasu, který ji v roce 1857 navštívil, 6) označena za nejzajímavější a nejkrásnější
ze všech moravských jeskyní. Druhá nejnovější pokud se týče objevení, je Sloupská krápníková
jeskyně, kterou objevil teprve v roce 1880 jeskynní průvodce a kopáč kostí ve Sloupě, V á c l a v S e
d l á k . Při svém slavnostním otevření obdržela ke cti naší císařovny jméno „Eliščina jeskyně“,
kteréžto jméno se ale bohužel neudrželo a obyvatelům vsi zůstalo zcela neznámo. 7) Z těch tří
krápníkových jeskyní naposledy objevená je Šošůvecká jeskyně, kterou rovněž objevil jmenovaný S e
d l á k v roce 1889 a 1.dubna 1890 byla zpřístupněna veřejnosti. 8)
Tato a Sloupské jeskyně se těší největší oblibě. Ta prvnější se vyznačuje jemností a
panenskostí sintrových útvarů, ta poslednější velkolepostí krápníkové tvorby. Tuto je tedy možno,
nepřihlížíme-li k prostorové rozloze, srovnávat s Postojenskou jeskyní. Naproti tomu je Ochozská
jeskyně málo navštěvována, přestože co do hojnosti a rozmanitosti groteskních útvarů krápníkového
sintru ty obě prvně jmenované převyšuje a v geologickém ohledu vyžaduje ze všech jeskyní
brněnského devonského vápence veškerý vědecký zájem. Důvod tohoto nápadného zanedbávání je
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dvojí ; na jedné straně není jeskyně velice často přístupná, na druhé straně leží stranou hlavního
směru cesty „Moravského Švýcarska“.
Ochozská jeskyně má jméno po asi 2,5 km vzdálené farní vsi Ochoz, která souvisí s daleko
větší vesnicí Ubec. Slovansky mluvícím obyvatelům tamní oblasti ale není toto jméno jeskyně obvyklé
; nazývají ji „Bílá jeskyně“ (německy : „Weisse Höhle“), vlastně „Bílá skála“; neboť nápadným
způsobem není v celém „Moravském Švýcarsku“ slovanský výraz pro die Höhle, „jeskyně“ , užívaný.
Velkou jeskyni označují tamní obyvatelé jako „skála“ (německy Felsen), např. Býčí jeskyni
v Josefovském údolí u Adamova jako „Býčí skála“, menší jako „díra“, tj. německy Loch. Je-li tudíž
Ochozská jeskyně označována ve slovanské literatuře jako „Ochozská jeskyně“, musí se to považovat
za překlad německého pojmenování.
Jeskyně leží v Hádeckém údolí, které, ačkoliv patří mezi nejpůvabnější údolí „Moravského
Švýcarska“, je málo známé a také málo navštěvované. Své jméno má od Hádeckého potoka 9) , který
údolím protéká. Slovanským obyvatelům Ochoze je ale výraz „Hadeker Tal“ (Hádecký žleb) neznámý ;
nazývají to údolí jednoduše „hloh“, tj. německy „Weissdorn“ (Crataegus), pravděpodobně proto, že
tento keř lze v údolí velice často nalézt. „V hlohu“ znamená tudíž v Ochozi totéž co „v údolí“.
Hádecký potok vzniká z několika pramenných potůčků, z nichž hlavní pramení pod myslivnou
– téměř uprostřed mezi vesnicemi Bukovinka a tržištěm Račice. Druhý nejdůležitější pramenný
potůček přitéká přímo od severu, od poplužního dvora Nové Dvory, a pod hádeckou myslivnou se
spojuje s tím prvním v Hádecký potok, který několik stovek kroků pod svým spojením pohání
malebně krásně položený hádecký mlýn a pilu.10) Jmenovaný potok je jako všechny potoky
brněnského devonského vápence krasovým potokem, jehož voda se kousek pod mlýnem na vícero
místech jak na pravém tak i na levém břehu „ztrácí“ do tmavého klína země. Slovan Moravského
krasu nazývá tudíž takové místo „propadání“ 11) (německy das „Verlorengehen“ des Wassers) ,
kteréžto slovo je snad identické s francouzským označením „la perte (např. du Rhone)“. Podél řečiště
potoka v létě většinou suchého vede cesta dolů (asi čtvrt hodiny) , dokud tuto nepřekříží říční štěrk
rovněž suchého koryta potoka. Jdeme podél něj dále a po několika krocích stojíme před Ochozskou
jeskyní.12)
Ačkoliv její objevení spadá teprve do doby přibližně 65 let [tj. přibližně roku 1831 –
pozn.překl.] před současností, je již obdařeno tolika bájemi, že připadá obtížným zjistit rok, jméno
objevitele a jeho osobní poměry tak, aby to zcela odpovídalo pravdě. Na základě vlastních dalších
výzkumů v Ubci-Ochozi a vyhledáním všech literárních zpráv týkajících se objevení se autorovi
podařilo oddělit pravdu od prostonárodního básnictví a je v stavu podat na skutečnostech se
zakládající, ovšem málo obsáhlou historii Ochozské jeskyně.
Jako objevitel jeskyně byl dosud uznáván J a n M a t a š e k (slovansky M a t á š e k nebo
M a t á č e k 13) nebo M a t o u š e k 14) . Všechna tři jména jsou nesprávná ; neboť se jmenoval F r a
n- t i š e k V a š í č e k a měl přezdívku „Caprament“, tj. čertovský chlapík, pod kterou je znám
ještě nyní nejstarším obyvatelům v Ochozi, takže pouze jeden jediný si dokázal vzpomenout na jeho
příjmení a křestní jméno. Jak přezdívka naznačuje, byl objevitel podnikavý a přítel dobrodružství a
těmto jeho vlastnostem vděčí jeskyně za své objevení.
První zprávu o objevu přinesl J u r e n d ů v „Mährischer Wanderer“ [Moravský pocestný]
v roce 1835 (Brno, 24.ročník, str. 67) a první popis J o h a n n H o r n i s c h 15) , který v jedné
poznámce výslovně zdůrazňuje, že on jeskyni navštívil v létě roku 1830. V tomto roce nebo krátce
před ním musela tedy být jeskyně objevena. 16) Konec ještě dnes úzké chodby na začátku jeskyně byl
tehdy tak zanesen říčním štěrkem a bahnem, že návštěvník musel klouzat dolů několik sáhů daleko
„leže na břiše“ pod úhlem svahu asi 30° . Teprve o deset let později, tedy v roce 1840 (20.srpna)
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došlo ke slavnostnímu otevření jeskyně, které zevrubně popisuje anonym v časopise „Moravia“. 17)
Tento nazývá objevitele J a n M a t á š e k a označuje jej jako ubohého ševce často bez přístřeší,
který využíval skalní puklinu v levém svahu Hádeckého údolí jako místa pro přebývání. Hnán
zvědavostí blíže si prohlédnout svůj útulek, plazil se M a t á š e k nebo spíše V a š í č e k , opatřen
světlem dále a po namáhavém plazení objevil první a druhou síň jeskyně s jejich přímo čarokrásnými
krápníkovými výtvory. Vyprávěl o svém objevu ve vesnici, což mělo za následek, že většina obyvatel
vesnice si dodala odvahy blíže prozkoumat „podzemní čarovný palác“. Je samozřejmé, že od té doby
velmi mnoho krásných sintrových útvarů, zejména těch, které byly snadno dosažitelné a
transportovatelné, z jeskyně zmizelo, a že obyvatelé okolí – jak bude patrné z následujícího - jakmile
udělali zkušenost, jaké krásné peníze za to zaplatí milovníci těchto bizarních přírodních útvarů, se
doslova vydali na lup a jeskyni rabovali.
Konečně se dozvěděl o objevení jeskyně tehdejší majitel panství Křtiny, na jehož území
Ochozská jeskyně leží, hrabě F r a n t i š e k X a v e r z D i t r i c h š t e j n a - P r o s k a u .
Nechal v roce 1839, asi 10 kroků napravo od skalní pukliny, v níž nalezl V a š í č e k laciné bydlení,
horníky vystřílet ze skály prostorný vchod, úzké chodby poněkud rozšířit, potoční oblázky odstranit,
zkrátka učinit přípravy k tomu, aby si návštěvníci jeskyně mohli prohlédnout ty vskutku jedinečné
tamní sintrové útvary pohodlným způsobem a aby se jim mohli beze všech trampot podivovat a
obdivovat jejich velkolepost a nádheru. Konečně aby tento skvost ochránil před vandalismem
okolních obyvatel, byl nově zřízený vchod do jeskyně uzavřen dveřmi. 18)
Dne 20.srpna 1840 v 11 hodin dopoledne se konalo slavnostní otevření jeskyně, která byla
k tomuto účelu osvětlena 400 lampičkami. Hrabě D i t r i c h š t e j n se svou rodinou, svými
úředníky a s množstvím ostatních osob tomu byli přítomni. Přímo čarokrásný dojem na návštěvníky
udělaly velké síně, které byly osvětleny bengálským světlem, takže obrysy jednotlivých krápníkových
útvarů vynikaly ostře a v nedotčené kráse a plného uplatnění došla perspektiva síní stejně jako jejich
impozantní výška, upomínající na mohutné kopule nějakého dómu.
Zatím pronikla zvěst o nově objevené nádherné krápníkové jeskyni v blízkosti Brna
také do Vídně, a tehdejší ředitel severní dráhy císaře Ferdinanda, jejíž trať Vídeň-Brno byla rok
předtím (7.července 1839) otevřena 19), R a p h a e l F o g e s , viděl znaleckým pohledem, že
Ochozská jeskyně by mohla napomáhat osobní dopravě nové železniční tratě. Dal proto příkaz
inženýru M a y e r o v i , aby jeskyni prozkoumal a o výsledku svého průzkumu podal ředitelství
zprávu. Dne 21.srpna 1843 se konala prohlídka.
Z M a y e r o v y zprávy lze vyrozumět, že mnohonásobně točitá, asi 150° [sáhů] dlouhá, 3 až
4´ [stopy] široká a 5 až 6 ´ [stop] vysoká chodba vede do velké síně krápníkové jeskyně, jejíž celkovou
délku M a y e r odhaduje na 1.000° [sáhů]. Mimo této síně jmenuje ještě tři jiné, které jsou spolu ve
vzájemném spojení, jejichž výšku udává na 10° [sáhů] a které líčí jako nejbohatěji vyzdobené
krápníky a tudíž jako nejkrásnější.
Jak rychle se lidová pověst zmocní nějaké osoby, je patrné ze sdělení F. C. W e i d m a n n a
) z nichž je převzato shora uvedené líčení. Označuje již objevitele za individuum požívající špatné
pověsti, které, aby uniklo oku zákona, hledalo bezpečný úkryt ve svrchu zmíněné skalní puklině
Hádeckého údolí. Když později přece jen padl do rukou bezpečnostní jízdní stráže, upozornil na svůj
objev, který se tím stal všeobecně známý.
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Dr. Adolf S c h m i d l , již zmiňovaný jeskynní badatel rakouského krasu, který navštívil
Ochozskou jeskyni na popud známého moravského přírodovědce dr. Friedricha A. K o l e n a t i h o
v létě roku 1857, ji označuje za nejzajímavější a nejkrásnější ze všech moravských jeskyní a hluboce
želí toho, že krápníkové útvary, které on počítá mezi nejkrásnější, které kdy předtím viděl, nejsou
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lépe chráněny a že uzávěr dveří, který kdysi zabraňoval v přístupu nepovolaným vetřelcům, zmizel. 21)
Brána, která byla umístěna ve vchodu do jeskyně, musela být tedy zatím stržena. 22)

Nejméně jedno celé desetiletí se podle zpráv, které máme k dispozici, zdá, že jeskyně nebyla
pod bezpečným uzávěrem, takže můžeme získat přibližnou představu, kolik sintrových útvarů
dosažitelných lidskou rukou bylo uloupeno a putovalo do rukou milovníků.
Jeskyně byla bohužel až do sedmdesátých let [devatenáctého století] nehospodárně
osvětlována, zpravidla hořlavým materiálem, který produkuje mnoho kouře a sazí , takže krápníky
zářící v panenské bělosti při osvětlování musely utrpět velikou újmu na své křišťálové čistotě. Již při
slavnostním otevření jeskyně (1840) byl použit bengálský („řecký“) oheň ; 23) osvětlení tohoto druhu
zmiňuje také W e i d m a n n (1843). 24) Ale S c h m i d l horlí (1857) plným právem proti
osvětlování dřevěnými a smolnými pochodněmi, které krápníky začerňují až k nepoznatelnosti a ani
jednou nesplňují účel osvětlení, neboť hustý kouř naplňuje prostory jeskyně dýmem natolik, že
půvabné útvary nejsou pro oko návštěvníka viditelné.25) Bengálské světlo a smolné pochodně se jeví,
že by měly být používány jenom při zvláštních příležitostech ; obyčejně jsou velké síně osvětlovány
svazky slámy, při nejmenším se o tom zmiňuje dr. Martin K ř í ž (1867), známý speleolog, jehož
zprávám je možno stále bezpodmínečně věřit, že při jedné jeho návštěvě byly jeskynní prostory
osvětlovány tímto primitivním způsobem. 26) Jestliže přesto ještě dnes dělá velkolepost a nádhera
krápníkových útvarů na každého návštěvníka takřka uchvacující dojem, tak je možno posoudit, jak
bohatě a zářivě musel být tento skvost moravských krápníkových jeskyní vybaven, dříve než mu
zjednala bezuzdná touha po zisku okolních obyvatel a nerozumný způsob jejího osvětlování dnešní
vzezření.
Ze zpráv o Ochozské jeskyni z padesátých let [devatenáctého století] zaslouží zpráva dr.
Jindřicha W a n k l a, jehož horlivým úsilím byla moravská jeskynní oblast známa také ve
vzdálenějších kruzích, zvláštní povšimnutí ve dvou směrech. Přinesl v roce 1858 v (lipských)
„Ilustrovaných novinách“ 27) první zevrubný popis jeskyně a vylíčil také její objevení. Podnikavého
ševce V a š í č k a , který poklesl na individuum požívající špatné pověsti, označila zatím lidová
pověst podle W a n k l o v a vypodobnění za pomateného, který doufal, že se skalní puklinou, která
mu sloužila za místo přístřeší, dostane do pekla. W a n k e l byl také první, který podal přesnější
informace o rozměrech jednotlivých prostor jeskyně.
Mezitím změnilo panství Křtiny svého majitele a stalo se majetkem hraběcí rodiny B u b n a ,
která, aby zabránila vandalskému drancování, nechala opatřit vchod do jeskyně železnými mřížovými
dveřmi, které jsou tam dodnes. Bohužel byl sklon k loupeži a k pustošení u okolního lidu již tak
vyvinut, že dokonce ani tato opatření nestačila. Po krátké době byl zámek odstřelen a jeskyně byla
opětovně vydána na pospas vandalismu, až konečně byl zámek přidělán na vnitřní stranu kamenné
obruby dveří.

O rozměrech jeskyně a jejích jednotlivých prostor jsme doposud neměli jasnou
představu, neboť ty oba první údaje o její délkové rozloze se velice rozcházejí.
Johann
H o r n i s c h 28) ji odhaduje na 570 m (300° sáhů), zatímco svrchu zmíněný inženýr M a y e
r 29) udává její délku třikrát tak velkou (1.900 m = 1.000° sáhů). Poněvadž se ten první
z obou údajů od délkových rozměrů nalezených později přesným měřením liší jen málo, jsme
oprávněni učinit závěr, že Johann H o r n i s c h měřil přesněji než M a y e r.
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W a n k e l 30) potom přináší ještě přesnější údaje, takže lze tyto přijímat jako zakládající se
na přesných měřeních. Podle W a n k l a obnáší délka 512 m (270° sáhů). Ale teprve dr. Martin K ř í
ž 31) přinesl přelomový plán jeskyně odpovídající všem požadavků a postupoval přitom jako ve všech
svých pracech s takovou přesností a svědomitostí, že námi prováděná zkušební měření se od jeho
záznamů odchylují jen zcela nepodstatně. Na základě těchto obou přelomových plánů byl námi
navržen a nakreslen vedle stojící plán Ochozské jeskyně ; je to, mimochodem poznamenáno, první
plán jeskyně, který se dostává na veřejnost.

Jeskyně leží, jak již známo, v jižním svahu Hádeckého údolí, které je pokryto lesem takovým
způsobem, že se jeho skalnatý charakter úplně ztrácí. Jenom v zimě, kdy stromy a keře natahují proti
šedému nebi své větve a větvičky bez listí, získáme správnou představu o vlastní povaze údolních
svahů. Skalní pukliny, skalní rokle a skalní díry ve všech rozměrech a tvarech prostupují většinou
příkré stráně, jen zřídka přecházející ve skalní stěny, které jsou často pokryty většími a menšími
skalními balvany. 32) Kvůli tomuto charakteru nese jedna část pravého svahu, od hádeckého mlýna až
po malé Ochozské údolí, v lidové mluvě název „Svaté schody“ (německy „Heilige Stiege“). Ale také
ostatní prostonárodní označení charakterizují zřetelně pravou přirozenost skalnatých svahů. „Lysá
hora“ ( v tamním slovanském dialektu „Lejsá hora“ = německy kahler Berg) nazývá lidová mluva část
severního (pravého) svahu, který zahrnuje Hádecké údolí od Ochozského údolí až k Bělskému mlýnu,
a „Díravica“ (opatřená malými děrami) je obecné označení pro svah údolí prostoupený četnými
většími i menšími děrami na levém břehu Hádeckého potoka. K tomu se ještě přidružuje lidový výraz
„Kamenný žlíbek“ (německy „Steinschlucht“) pro onu část, kterou vede pěšina pokrytá nesčíslnými
většími i menšími skalními troskami do vesnice Hostěnice, ležící již na náhorní rovině.

Vchod do jeskyně leží na východním konci velice silně zarostlého údolního výběžku,
asi 30 m dlouhého a 10 m širokého, v němž dokonce i za jasných slunečních dní panuje
tajuplné pološero a také v létě osvěžující chládek. Návštěvníkům jeskyně se doporučuje, aby
se zde slabou čtvrthodinku ochladili, neboť jeskyně je velice vlhká a citelně studená (7° R =
8,75 ° C ), takže za velice horkých letních dnů je rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou od
15° až do 20° [Réaumura, tj. od 18,75° až do 25°C]. Současný příchod k jeskyni je, jak již
známo, vzdálen několik kroků napravo od skalní pukliny, kterou se do ní dostal objevitel a
vytvořený prostřílením.
Ochozská jeskyně má jako všechny jeskyně Moravského krasu téměř severojižní směr, ve
kterém se táhne brněnský devonský vápenec, takže ji musíme považovat za vymytou podélnou
puklinu této horniny pohoří. Z tohoto důvodu se jeví všechny prostory jeskyně, které si udržují hlavní
směr devonského vápence, nejvíce vytříbené a prezentují se jako velké síně, zatímco ty prostory, 33)
které mají protichůdný směr, tvoří velice úzké a velmi nízké chodby a nacházejí se – nehledě na boční
chodby – pouze na začátku jeskyně. Hlavní chodba je 498 m dlouhá, z čehož právě jedna třetina (166
m) připadá na úzké chodby. Z těchto jsou 2., 11., a 13. chodba, které mají téměř východo-západní
směr, nejužší a nejnižší (1 až 1,5 m).
Takřka impozantní dojem dělají ty tři síně jeskyně. Předsíň je 56 m dlouhá a 10 až 11 m
vysoká, zatímco první hlavní síň má délku 73 m, šířku 19 m a výšku 12 m. Druhá hlavní síň se podobá
hlavní lodi nějakého gotického dómu s obrovským délkovým rozměrem
(120 m) a mohutnou šířkou (16 až 20 m). Směrem dozadu se jeskynní prostora zužuje a končí v 17 m
dlouhé, 1,5 m široké a právě tak nízké chodbě. Uzávěr jeskyně tvoří malý kulatý skalní výklenek.
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Otvor velikosti hlavy dovoluje rozeznat, že zde jeskyně pokračuje v komíně nahoru, a že tímto se
dostává do jeskyně voda. Důkazem pro to je malá, asi 25 cm hluboká vodní nádržka ve skalnaté půdě
výklenku ve tvaru prohlubně.
Zabloudění je v jeskyni vyloučeno, poněvadž má jenom tři boční chodby, které nadto končí
„slepě“. Z nich si zaslouží zvláštního povšimnutí jenom boční chodba CD a GH. Ta prvnější, hned u
vchodu, vyúsťuje do propasti hluboké asi 5 m, většinou zanesené říčním štěrkem, pískem a hlínou a
vyžaduje zájem proto, poněvadž se zde za normálního stavu vody ztrácí voda potůčku, který, jak bude
později ukázáno, občas jeskyní protéká a tudíž návštěvu jeskyně znemožňuje. Konec boční chodby GH
je rovněž zanesen bahnem a tvoří ji koryto jedné větve jmenovaného potůčku. To lze seznat z toho,
že zde lze dokonce v suchých létech, kdy je jeskyně po několik týdnů bez vody, nalézt 1,5 m hlubokou
vodní tůň.
Ochozská jeskyně je mimořádně bohatá na krápníkové útvary všeho druhu a takové krásy, že
každý návštěvník ji opouští nanejvýš uspokojen. Není zde místo, abych přistoupil na popis těchto
útvarů, budiž jenom zmíněno, že jednotlivé mají tak bizarní tvar, že by se podobné sotva mohly najít
v nějaké jiné krápníkové jeskyni. Nehledě na sintrové útvary, které lze označovat jako „kaskády“ nebo
„vodopády“, a které se opakují v téměř každé krápníkové jeskyni, zaujímají nejznamenitější místo
„velká záclona“, „úl“, „kazatelna“ a „křtitelnice“ nejen kvůli svému krásnému půvabnému tvaru, ale
také kvůli jemnosti a půvabnosti své kresby, kterou by nemohlo nádherněji vytvořit dláto Bohem
obdařeného sochaře. Jsou to skutečné skvělé kusy sintrové tvorby. Nápadné je, že velká (druhá)
hlavní síň je poměrně chudá na větší krápníky, a že se ty nejpočetnější a současně nejkrásnější
nacházejí v posledních chodbách.
Proces tvorby sintru v Ochozské jeskyni postupuje poměrně rychle kupředu, rychleji, než se
všeobecně věří. Velice zajímavý důkaz uvádí dr. Martin K ř í ž. Spodní část kůlu dřevěného zábradlí,
které bylo zřízeno v roce 1864 na vysoké cestě, kde lze vidět „velkou záclonu“ , byla v červenci 1882,
tedy po 18 letech, již potažena 3 mm silnou sintrovou krustou. 34) Ještě zajímavější doklad pro
rychlost tvorby sintru přináší F. B a u e r , který podal krásně napsané vylíčení jeskyně. 35) Jeden
brněnský návštěvník položil na krápníkový útvar „úl“ v roce 1880 svou navštívenku. O jeden rok
později se navštívenka nacházela ještě na témže místě, avšak byla již potažená tenkou vrstvou sintru,
takže jenom rohy navštívenky ještě vyčnívaly volně z vápnitého povlaku.
Ochozská jeskyně je jedna z mnoha jeskyní, která je občas zaplavována vodou a proto
vyžaduje zvláštní zájem speleologů ; neboť takové jeskyně se nejlépe hodí ke studiím o vzniku a o
pozvolném vytváření jeskynních prostor.
Jmenovaná jeskyně tvoří část koryta Hostěnického potoka, který má své jméno podle vesnice
Hostěnice, kterou protéká. Pro toho, kdo navštíví jeskyni, má jistý význam poznat potůček, kterým
teče voda jenom po tání sněhu, po průtržích mračen a po velmi dlouho trvajících lijácích. Putujeme
od jeskyně Hádeckým údolím dolů až k místu, kde je křižuje pěšina, která vede od Ochoze malým
stejnojmenným údolím a „Kamenným žlíbkem“ (německy : Steinschlucht) do Hostěnic. 36) Když jsme
se vyšplhali tímto žlíbkem a dostaneme se nahoru, vystoupíme z tmavého stínu lesa, vidíme ze
jmenované vesnice jenom nejspodnější dům, myslivnu, ale vlevo spatřujeme přes zelenou lučinu
malý údolní výklenek, ke kterému Hostěnický potůček rychle bublavě pospíchá, kde před našima
očima mizí na úpatí odkryté, ve výšce nezalesněné sprašové stěny. Stojíme tedy před propadáním
neboli Wasserschlund. Poněvadž je hltač většinou zanesen bahnem, nevidíme vodu padat dolů, nýbrž
klouzat do hlubiny ve vířivém pohybu. Propadání má nadmořskou výšku 371 m a je od vchodu do
Ochozské jeskyně vzdáleno vzdušnou čarou asi 850 m , a poněvadž toto leží 322 m vysoko, obnáší
spád na celém úseku 49 m. Poněvadž nyní konec jeskyně, počítáno podle spádu, má nadmořskou
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výšku 330 m , tak musí voda Hostěnického potoka padat dolů 41 m , - na vzdálenosti asi 350 m aby se dostala do přístupné části jeskyně. To se děje, jak vyplývá z popisu jeskyně, na dvou místech :
v boční chodbě GH a na konci hlavní chodby. Na obou stojí dokonce i v suchých létech na každém
z nich vodní plocha, která prozrazuje zde protékající Hostěnický potok.

Teče-li potok přes jeskyni, je jeskyně nepřístupná, a průvodce by také neotevřel mřížové
dveře, které uzavírají vchod do jeskyně. 37) Proto není vodní katastrofa, která se přihodila na jaře
1894 v jeskyni Lurlochu u Semriachu ve středním Štýrsku a při které bylo sedm návštěvníků jeskyně
po devět dní (28.dubna až 7.května) vystaveno nebezpečí strastiplné smrti hladem, snadno možná.
Přece však mohou nastat přirozeně nepředvídané živelné příhody, které by musely přivodit strašné
neštěstí, jistou smrt pro všechny případné návštěvníky kdyby byla zanedbávána stále přikazovaná
opatrnost. Náhle se spustivší bouřka s průtrží mračen může být např. osudná. Je proto nutné v letní
dny, kdy je možno se obávat bouřky, zanechat před jeskyní ohlašovací hlídku, která v případě
nebezpečí upozorní na ně ty, kteří se nacházejí v jeskyni.
Naštěstí je hltač ponoru stále zanesen jílem, kořeny a větvemi takovým způsobem, že je
v stavu pojmout jenom velmi malé množství vody. V důsledku toho se údolní výklenek naplní rychle
vodou. Jestliže by voda vystoupila 5 m vysoko a tím by dosáhla nadmořské výšky 376 m , potom by
tekla „Kamenným žlíbkem“ , kterým, než se vytvořilo Hostěnické propadání, potok každopádně tekl
do Hádeckého údolí. Tento případ, jak se zdá podle výzkumů, které konal autor v Kamenném žlíbku,
již po dlouhou dobu nenastal. To ale opravňuje k závěru, že voda zadržovaná v malém kotlinovém
údolí v důsledku tlaku hltač, nebo abychom si posloužili krasovým výrazem, ponor, násilně otevře a
vřítí se do jeskyně. Při takové příležitosti jak se zdá vstoupí v činnost ještě druhý ponor, který
prozkoumal mnohokráte jmenovaný dr. Martin K ř í ž v roce 1864 s velkým nebezpečenstvím života,
který je vzdálen vpravo od současně fungujícího ponoru a od hostěnických sedláků je zaházen
vápencovými balvany. Že oba hltače dobře fungují dokonce při velkém návalu vody, vidíme z toho, že
při dvou velkých vodních katastrofách v červnu 1879 a v červnu 1883, jediných od nepaměti, které
postihly hostěnickou náhorní rovinu, a které nadělaly strašně velké škody, netekla voda „Kamenným
žlíbkem“ , nýbrž těmi ponory.
Jak se musí utvářet vodní poměry při nějaké záplavě uvnitř, lze si lehce představit podle
popisu jeskyních chodeb. V těch třech širokých a vysokých síních nestojí v cestě bouřlivým spoustám
vod žádná překážka, ale úzkými, nízkými a meandrovitě se vinoucími chodbami, ne méně než 164 m
dlouhými, není vodní masa v stavu právě tak rychle odtékat, zanáší je, zejména tu 5,5 m dlouhou, 1,5
m širokou a jenom 1 m vysokou (13). chodbu zčásti říčním štěrkem s oblázky a sutí, takže se voda
v těchto třech síních rapidně vzdouvá a konečně je zaplňuje až po strop. Že je to tento případ,
dokazují nezvratně rozsáhlé hromady suti a jílu, které se od půdy zvedají vzhůru až ke stropu jeskyně.
Potom běda neopatrným návštěvníkům kteří by v takové době pobývali v jeskyni ! Jsou vzdáleni od
vchodu 164 m ; nelze jim přijít na pomoc ani od vchodu, ani od propadání ; jsou vydáni na pospas
téměř bez záchrany nikoliv smrti vyhladověním, ale smrti utonutím. Jenom jediná záchrana by byla
možná, tato by ale musela být provedena právě tak rychle jako energicky. Musela by se okamžitě
postavit nad Hostěnickým propadáním nejméně 5 m vysoká hráz, která by přinutila vodu téci původní
cestou přes „Kamenný žlíbek“. Tato práce by ale nesměla, měla-li by být úspěšná, zabírat dny, ale
dobu jenom několika málo hodin, neboť jako je odtok od hodiny k hodině menší, je nebezpečí pro ty
snad pobývající v jeskyni právě tak rychle větší.
Že v takových, chvála Bohu ! nanejvýš vzácných případech, které od nepaměti nastaly jenom
dvakrát, jsou síně jeskyně skutečně naplněny vodou, dokazují také pozorování, která prováděli
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důvěryhodní očití svědkové jak v roce 1879 tak také v roce 1883 před vchodem do jeskyně. 38) Silná
železná mřížová vrata byla vylomena a uprostřed prohnuta, obrubeň dveří zhotovená ze silných
kamenných kvádrů byla vylomena. Z jeskyně se řítila voda s takovou silou, že bylo nemožné se
přiblížit ke vchodu ; celek dělal dojem jako kdybychom u nějakého obrovského velikého dobře
naplněného sudu náhle otevřeli otvor pro zátku, z něhož by voda tryskala ven s vehementní silou. Že
očití svědkové podávali jen pravdivé zprávy, sezná znalec nadto ještě z mohutného říčního štěrku,
který pokrývá dno jinak suchého řečiště potoka. Čím větší je prudkost vody, tím větší je jak známo její
transportní síla, tím větší kamenné trosky může nést dále. Při vodní katastrofě v roce 1879, jak
podává zprávu dr. Martin K ř í ž , 39) který si prohlédl Hádecké údolí několik dní po ní, že voda řítící
se z jeskyně vymílala koryto až na vápencové balvany a za strašného burácení a hučení mizela v asi ½
m velkém otvoru ve vzdálenosti 8 m od vchodu do jeskyně.
Dokonce ani kdyby nebyly předloženy tyto pravdivé zprávy, lze si vyvodit jednoduchým
výpočtem jistý závěr o příšerné rozpínavosti vod, které jsou nahromaděny v těch třech síních. Tyto
mají délku 248 m, průměrnou šířku 17 m a průměrnou výšku 10 m ; ale těmto číslům odpovídá
prostorový objem asi 42.000 m3 . Připočítáme-li k tomu konstantní tlak dvou 40 m vysokých vodních
sloupů, dostaneme přibližnou představu o vodní síle vystupňované do příšernosti a bude
pochopitelné, že voda z Ochozské jeskyně je doslova vytlačována ven. Panuje-li v Ochozské jeskyni
dokonce za normálního stavu vody Hostěnického potoka, jak autor měl již čtyřikrát příležitost
pozorovat, v prostorách jeskyně hrozivé burácení a hučení, stojíme-li u železných mřížových vrat, jak
příšerně musí voda teprve burácet a hučet, když z jeskyně silou tryská ven !
Za normálního stavu se voda z jeskyně nedostává ven, nýbrž se ztrácí na konci první boční
chodby (CD). Mimo to musí být také v dalším průběhu Ochozské jeskyně, jak dokazují neklamné
známky, k dispozici nějaké hltače, kterými se voda dostává do hlubiny. Podzemní řečiště
Hostěnického potoka nemůže ležet příliš hluboko, neboť zběžný výpočet nás poučí, že rozdíl obnáší
jenom asi 7 m. Budou-li tedy podzemní vodní nádrže Hádeckého potoka, který se od výtoku
(Ausfluss) nazývá „Říčka“ (německy kleiner Bach) zcela naplněny, zůstane voda Hostěnického potoka
buď stát v ponorech, nebo vytéká při větším přívalu vod z jeskyně ven. Hostěnický potok je podle
toho za všech okolností velice důležitým pramenem pro vodní komory Říčky ; je to on, který ji napájí,
a on způsobuje, že dokonce i ve velice suchých létech je Říčka v stavu pohánět několik stovek kroků
pod jmenovaným výtokem stojící tři mlýny, Horní, Dolní a Bělský. 40)
Vznik Ochozské jeskyně se dá snadno vysvětlit, daleko snadněji než vznik jiných jeskyní, neboť
proces vývoje, i když menší měrou než kdysi, stále ještě pokračuje. Jak již vyplynulo z popisu jeskyně,
představuje tato v daleko největší části své rozsáhlosti chodeb hlavní puklinu v devonském vápenci,
která se táhne jako tento v hlavním směru od severu k jihu. Nejenom u Ochozské jeskyně, nýbrž také
u ostatních větších jeskyní brněnského devonského vápence lze konstatovat tento nápadný
paralelismus. Štěpnosti tohoto druhu vděčí daleko největší počet moravských jeskyní u Brna za svůj
vznik. Puklina je současně embryo [zárodek] jeskyně a nabízí atmosférickým srážkám , zejména
meteorickým vodám velice důležitý objekt k napadení. Nejdříve se vytvořily, sledujíce průběh puklin,
shora dolů rourovité otvory, tak zvané „komíny“, a těmto vděčí síňovitě rozšířené prostory jeskyně
většinou za svůj vývoj, nejenom za své rozšíření, nýbrž také za své zvýšení.
Významu komínů pro tvorbu jeskyní se doposud věnovala malá nebo vůbec žádná pozornost ;
kdo ale jako autor sedm let zkoumal jeskynní prostory nejrůznějšího druhu, obrátí jakmile vstoupí do
nějaké síně, své oči především ke stropu jeskyně a přitom postřehne, že se v něm nachází nějaký
otvor zanesený vápencovými balvany a jílem nebo zasintrovaný. Často dospěl proces zasintrování již
tak daleko, že otvor se zdá úplně uzavřený. Tu a tam naznačuje vlhkost nacházející se podél
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sintrového příkrovu, že průsaková voda si ještě najde přes zasintrování cestu komínem. Koroze
[nahlodávání] nebo chemické působení vody je proto druhým faktorem při tvorbě jeskyní.
Síňovité prostory Ochozské jeskyně již existovaly dříve, než měly vchod nebo východ. V oné
době tekla voda Hostěnického potoka do Hádeckého údolí Kamenným žlíbkem, avšak tento rozvíjel
svou rozrušující, vyluhovací činnost na skalní partii, na jejímž úpatí se dnes nachází propadání
s aktivním ponorem, než se mu následně podařilo nalézt si puklinu, která nekladla houževnatý odpor
jeho opakovaným energickým náporům. Velice úzká puklina se pozvolna rozšiřovala, neboť koroze a
eroze (mechanické působení vody) se vzájemné podporovaly a pracovaly ruku v ruce. Jakmile však
jedenkrát našla tekoucí voda svou cestu do jeskyně, přidružila se k oběma rozrušujícím silám ještě
jedna třetí, dynamické působení, které způsobuje zejména valící se voda. Tomuto faktoru se při
tvorbě jeskyní nemusí přičítat malá důležitost. Které z těchto tří sil připadá lví podíl na práci, nelze
samozřejmě snadno zjistit.
Jeskyně měla nyní přítok, ale žádný odtok. Hlavní puklina však sahala v každém případě
jenom na začátek předsíně ; zřetelným důkazem pro to je klikatě probíhající, úzká a nízká chodba
jeskyně od vchodu až k předsíni. Bylo zapotřebí právě tak dlouho trvající jako nepřetržité práce vody,
než se vytvořila 164 m dlouhá chodba, přičemž všechny jevy hydrodynamiky a hydrostatiky, vzájemně
si pomáhajíce a přispívajíce, vstoupily do společné činnosti a podkopná práce pomalu, velice pomalu
pokračovala, dokud nebyla tato část Ochozské jeskyně tak dalece přístupná, že V a š í č e k , její
objevitel, ji mohl projít plazíc se po všech čtyřech. Co nemohly ještě dohotovit síly přírody, dokončily
síly lidské : chodby byly prostřílením části rozšířeny, zčásti zvýšeny, takže návštěvníci jeskyně mohou
do mistrovského kusu tvořící přírody vstoupit bez zvláštních překážek a svízelí a obdivovat tajuplný
chrám v tmavém klíně země.
Že příroda sama své umělecké dílo nedokončila, nýbrž jaksi zanechala jako torso, lze dost
dobře vysvětlit tím, že voda rozvíjela svou všestrannou činnost nejenom směrem dopředu a vzhůru,
nýbrž také směrem dolů, a vymyla si puklinami koryto asi o 5 až 7 m hlubší, které bylo velice malými
komíny ve spojení s tím výše ležícím. Vznikly ony malé hltače, jimiž voda Hostěnického potoka za
normálního stavu odtéká, takže jenom za vysokého vodního stavu, zejména však při vodních
katastrofách se zdá, že jsou ty úzké a nízké chodby zcela vyplněny vodou. Na rozšíření a zvýšení
těchto chodeb pracují síly přírody tudíž jenom občas a ne s plnou energií jako tenkrát, když ještě
hltače neexistovaly, a této okolnosti je nutno ovšem připsat to, že příchod k síním zůstal ve svých
rozměrech tak omezený.
Po tom, co bylo řečeno, nabízí jeskyně každému, kdo ji navštíví, nějaký půvab. Laik obdivuje
vzácnou nádheru a rozmanitost krápníků, ale speleolog zajímavý vznik jeskynních prostor ; všichni
opouštějí pohádkový podzemní palác s pocitem plného požitku a připomínají si latinské přísloví :

„Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.“

[„Kapka hloubí kámen nikoliv silou, ale častým padáním.“

Citát z : Ovidius, Listy z Pontu, IV, list 10 Albinovanovi, verš 5]
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_____________________

Autorovy poznámky :
1

) Vlastně „Na hádech“, tudíž „Hadí kopec“.

2

) Dr. Ferdinand R o e m e r , Geologie von Oberschlesien (Vratislav 1870)
str. 32 a následující a str. 51 a následující.
[citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně :
signatura : 3 – 61.889 dílo má 3 svazky]

3

) Dr. E. T i e t z e , Die geognostischen Verhältnisse der Gegend von Olmütz.
Jahrbuch der k.k. geologischen Reichsanstalt, svazek 43 (Vídeň 1893)
Strana 101 a následující a str. 121 a následující.
[citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně :
signatura : 3 - 13.227]

4

) Dr. Jovan C v i j i ć , Das Karstphänomen. (Geographische Abhandlungen von
dr.A.Penck , svazek 5, sešit 3, Vídeň 1893), strana 230.

5

) Poněvadž bylo vyučovací správou šlechetným způsobem od roku 1896 odborným
učitelům přírodopisu a zeměpisu na středních školách propůjčeno 20 stipendií v částce
300 zlatých každé, tak lze očekávat, že tato oblast zajímavá v mineralogickém i v
geologickém ohledu bude od nynějška častěji než dosud navštěvována také zástupci
středních škol.

6

) Dr. Adolf S c h m i d l , Aus den mährischen Höhlen. [Z moravských jeskyní]
(Abendblatt der „Wiener Zeitung“, 1857), str. 901 a následující.
[citované noviny jsou dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : DEP Nov. – 9.056]

7

) Dr. Heinrich W a n k e l , Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit.
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(Vídeň 1882, str. 216)
[ Viz též český překlad : Jindřich Wankel : Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho
minulosti ; Brno-Blansko 1984 a 1988 ; str. 143]
8

) Richard T r a m p l e r , Die Tropfsteingrotte von Schoschuwka (Brno 1890),
strana 6
[citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : 1 – 13.600]

9

) Na nové speciální mapě c.k. vojenského zeměpisného ústavu je ten potok mylně nazýván
„potok Říčka“ ; „Říčka“ (německy kleiner Fluss nebo Bach) se ten potok nazývá teprve
od svého opětovného výtoku ze země. Srovnej pozdější.

10

) Od roku 1895 je ten mlýn zrušen a je používán jako myslivna.

11

) Od slovesa „propadati“ nebo „propadnouti“ = německy versinken, verloren gehen.

12

) Zevrubný popis Hádeckého údolí a cest, které do něj a k Ochozské jeskyni vedou přinesl
autor ve svém článku „Hádecké údolí v Moravském Švýcarsku“ [„Das Hadeker Thal in
der Mährischen Schweiz“] v novinách „Oesterreichische Touristen-Zeitung, 1894,
čísla 10-14.
[citované noviny jsou dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : DEP Nov. - 226.502]

13

) Tak jej nazývá dr. Martin K ř í ž ve své knížce „Der verlässliche Führer in die
romantischen Gegenden der devonischen Kalkformation“ [„Spolehlivý průvodce
do romantických oblastí devonského vápencového útvaru“] (Brno, 1867), str. 68
[citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : 1 – 21.584 nebo DEP 2 – 14.868]

14

) Srovnej Florián K o u d e l k a , Ze zapomenutého kraje Moravy (Brno 1889)
strana 18.
[ citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : 1 – 25.520]

15

)

„Moravia” (Brno 1838), 1.svazek, strana 348
[citovaný časopis je dostupný ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : 3 – 35.146]

16

) Když tedy udává F.C. W e i d m a n n jako rok objevu rok 1838, tak je to mylné.
28

- 12 Srovnej jeho článek „Die neuentdeckte Ochoz-Höhle in Mähren“ [„Nově objevená
Ochozská jeskyně na Moravě“] v novinách „Wiener allgemeine Theaterzeitung“
(Vídeň 1843), 26. ročník, strana 551.
17

) „Moravia“ (Brno 1840), strana 276.

18

) Údajně se vyčíslily veškeré náklady, které hrabě D i t r i c h š t e j n vynaložil
na to, aby Ochozskou jeskyni zpřístupnil, na 5.000 zlatých.

19

Srovnej Christian d´ E l v e r t , Geschichte der Verkehrsanstalten in Mähren und
österreichisch-Schlesien [Dějiny dopravních příprav na Moravě a v rakouském Slezsku]
(Brno 1855), strana 145.
[citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : DEP 2 – 35-147]

20

) Srovnej poznámku čís. 16).

21

) Dr. Adolf S c h m i d l , Aus den mährischen Höhlen. Abendblatt der „Wiener Zeitung“
1857, (3.října), str. 901 a následující
[citované noviny jsou dostupné ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : DEP Nov. – 9.056]
Viz též poznámku 6.

22

) Jestli tato padla za oběť rabovací zběsilosti a dychtivosti po zisku tamních obyvatel nebo
síle živlů, asi pustošící moci vody, která – jak o tom bude později zmínka - zkázu
tohoto druhu může lehce přivodit, nelze rozhodnout proto, poněvadž není známo, jestli
byla brána uspořádána z prken, nebo, jak je tomu dnes, to byla železná mřížová vrata.
V prvním případě by bylo její zničení přívalem vody jistě předvídatelné.

23

) Srovnej „Moravia“ , na uvedeném místě, str. 276

24

) Srovnej „Moravia“ , na uvedeném místě, str. 551

25

) Srovnej „Moravia“ , na uvedeném místě, str. 905

26

) Srovnej „Moravia“ , na uvedeném místě, str. 68

27

) Dr. Heinrich W a n k e l , Die Höhle von Ochoz (Lipsko 1858), svazek 33, str. 162
29

[ Viz též český překlad : Dr. Jindřich Wankel : Ochozská jeskyně, Sborník Okresního
muzea v Blansku, XIII-XIV/1981-1982, str. 123-127]
28

) Na uvedeném místě ; viz poznámku čís. 15).

29

) Srovnej W e i d m a n n na uvedeném místě ; tzn. viz poznámku 16)

30

) Na uvedeném místě ; tzn. viz poznámku 27).

31

) Dr. Martin K ř í ž , O některých jeskyních na Moravě (Brno 1878), str. 101 a následující
[citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura 1 – 14.869 nebo 1 – 11.215 nebo 1 – 17.474]

32

) V témže údolním svahu, v němž leží Ochozská jeskyně, objevil autor tři nové menší
jeskyně, z nichž tu největší pojmenoval k poctě svého přítele zde mnohonásobně
jmenovaného speleologa dr. Martina K ř í ž e „Křížova jeskyně“.

33

) Slovan Moravského krasu nazývá trať nebo chodbu v nějaké jeskyni „ulice“ (německy
„Gasse“).

34

) Dr. Martin K ř í ž , Die Höhlen in den mährischen Devonkalken und ihre Vorzeit.
[Jeskyně v moravském devonském vápenci a jejich doba pravěká] , Jahrbuch der k.k.
geologischen Reichsanstalt, 41.svazek (1891), strana 512
[citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : 3 – 13.227]

35

) F. B a u e r , Die Tropfsteinhöhle bei Ochos in Mähren. [Krápníková jeskyně u Ochoze
- 13 na Moravě] Brněnská „Morgenpost“, 1881, čís. 162 a následující
[citované noviny jsou dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura : DEP Nov. – 9.058]

36

) Srovnej autorův článek „Das Hadeker Thal in der Mährischen Schweiz“ [„Hádecké údolí
v Moravském Švýcarsku“] na uvedeném místě, kde je tato partie zevrubně vylíčena.
Viz též poznámku 12).

37

) Z tohoto důvodu se snaží obecní hostinský z Ochoze, J o s e f V o t r u b a ,
30

zveřejňovat v brněnských novinách, kdy je jeskyně přístupná, aby případným
návštěvníkům ušetřil 2 ½ hodinovou – zcela zbytečnou – cestu. Vůbec se doporučuje,
dříve než podnikneme výlet k návštěvě jeskyně, se zeptat u jmenovaného hostinského,
je-li možno do jeskyně vstoupit.
38

) Dr. Martin K ř í ž , Der Lauf der unterirdischen Gewässer in den devonischen Kalken
Mährens. [Tok podzemních vod v devonských vápencích Moravy] Jahrbuch der k.k.
Geologischen Reichsanstalt, 33.svazek (1883), str. 700 a následující
[citované dílo je dostupné ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně ;
signatura separátku : DEP 2 – 34.628]

39

)

Na uvedeném místě

40

)

Srovnej autorův článek “Das Hadeker Thal in der Mährischen Schweiz“ na uvedeném
místě ; viz poznámku 12) a 36).

____________________________

Životopisné údaje o autorovi :
Richard TRAMPLER
Narozen 13.11.1845 v Bílovci, okr. Nový Jičín ; kraj Moravskoslezský
Zemřel 16.8. 1907 v Esternbergu (Horní Rakousy)
Poznámka o autorovi textu :
Podobizna Richarda Tramplera byla uveřejněna v :
Karel Absolon : Moravský kras, 1.díl
Praha, Academia 1970
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- 14 Plán Ochozské jeskyně (publikovaný na str. 192 originálu).
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Pozn.. redakce Edice SE – 3 – Tento plán zobrazuje jeskyni tak, jak byla známa v r. 1895, kdy
Tramplerův článek vyšel. Nová Ochozská chodba, Labyrint a další prostory teprve čekají na své
objevení. Mezi bodem 6 a 10 není zakreslena „Povodňová chodba“ která byla v té době ucpaná, což
znemožňovalo za vyšších vodních stavů prostup „Okružní chodbou“ Tu chodbu objevili a následně
vyčistili teprve němečtí jeskyňáři někdy v r. 1911.
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Nejnovější poznatky

z jižní části Moravského krasu

Vyrobila Pracovní skupina

SE – 3

při Základní organizaci č. 6 – 12 České speleologické společnost
„Speleologický klub Brno“.

Již jedenáctý rok zkoumá Pracovní skupina SE – 3 nevelký
prostor v centrální oblasti jižní části Moravského krasu.
Vyznačený prostor zabírá přibližně plochu jednoho
čtverečního kilometru. Je to v podstatě levobřežní
náhorní plošina Hádeckého žlebu (údolí Říčky mezi
Hádkem a Vývěrem Říčky I.) kolem kóty 314,4 m
n.m. výšky, která je přeťata kaňonem Kamenného
žlíbku.
Naše speleologické zkušenosti nám napověděly, že
je to pro objevy velmi nadějné místo, které již po
léta ukrývá řadu svých tajemství.
Již jedenáctý rok publikujeme svoje poznatky nejen
v dostupných odborných časopisech a ročenkách,
ale také na vlastních elektronických nosičích.
Předsednictvo České speleologické společnosti
ocenilo naši práci tak, že naše ročenky zařadili do
Knihovny ČSS, přístupné na Internetu, kde se s nimi
můžete seznámit.

Jeskyně Pekárna, jak ji viděl Jaroslav Havelka, zeť MUDr J. Wankela v r. 1864.

Rok 2016 – v tomto roce jsme se dopracovali ve svých
výzkumech k jeskyni Pekárně, a realizujeme první měření.

Seznamujeme se a získáváme první poznatky
Docházíme k poznatku, že v západní stěně Pekárny jsou
dávné ponory.
Vynášíme zaměřený koncový bod jeskyně pomocí radiomajáku na povrch terénu pro snadnější orientaci.
Od vyneseného Pevného bodu zaměřujeme a mapujeme
další pevné body pro přesnější zmapování.
Budujeme v terénu síť pevných bodů.
Pomocí telegnostické detekce hledáme další pokračování
Pekárny.

Při použití telegnostické detekce nám v terénu
začínají vystupovat neznámé podzemní chodby.
Tyto chodby náhle končí na terénním zlomu.
• Na pomoc nám přijíždějí další odborníci :
• Zleva doprava : Ing Jiří Hruška, geofyzik, Mgr L. Slezák a R. Cendelín,

příslušníci SE – 3, Ing Rudolf Tengler, konstruktér georadaru a RNDr Pavel
Kalenda CSc, geofyzik.

Už na sklonku minulého století nafárali v Západním Velkolomu Mokrá jeskynní systém, který byl
nazván „MOKRSKÁ JESKYNĚ“.
• V devadesátých létech minulého století zde provádí záchranný
archeologický výzkum mladý archeolog Petr Kos. Petr Kos je
současně speleolog, člen České speleologické společnosti, její
Základní organizace č. 6 – 12, „Speleologický klub Brno“.
• Někdy na přelomu let 1995 – 1996 nafárali lomaři jeskynní
systém, který byl nazván „Mokrská jeskyně“. Zdokumentování
tohoto jeskynního systému se iniciativně ujal Petr Kos.
• Na základě smlouvy s Velkolomem provádí člen ČSS ZO 6 -12,
profesně archeolog Petr Kos trvale dokumentování všech nafáraných jeskyní. Jejich zaměření, zkreslení půdorysných plánů a
profilů, fotodokumentace a vše potřebné k zachování poznatků.
• Toto jeho rozsáhlé dílo zpracovaných dokumentů z lomu dnes
najdete na internetu, na serveru České speleologické společnosti. V záhlaví prezentace ČSS musíte najít „Publikační a osvětová činnost“. Když na to kliknete, nabídne Vám server Menu.
Z toho si vyberete „Knihovna ČSS“ a tam pak, docela dole najdete „Ročenky skupiny SE – 3“. První seshora je 10. ročenka
2018, nazvaná „Komplexní zpráva“ V jejím třetím dílu, nazvaném „Přílohy“ najdete dva svazky prací Petra Kosa popisující v
průběhu času nafárané jeskynní prostory.

Petr Kos při práci
• Ten lom v Mokré je nejenom geologická kronika vývoje zdejší krajiny, ale je to i učebnice
geologické minulosti našeho kraje.
• Dá se říct, že existují významné aktivity se
strany geologů a paleontologů jednak Moravského zemského muzea v Brně, jednak
Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně, ale jejich vědecké výsledky a
poznatky speleologické veřejnosti nejsou
příliš známy.

Takhle vypadá situace jeskynních chodeb v okolí
jeskyně Pekárny.
• Na předložené mapce vidíte, že jednak jeskyně Pekárna má
pokračování, jednak souběžně s ní probíhají další jeskynní
chodby.
• Vzhledem k názoru p. prof. R. Musila, že v dávných dobách
tekla dnešním údolím mezi Mokrou a Blučinou velká řeka (s
největší pravděpodobností paleořeka Morava, neboť v tom
údolí jsou dle p. prof. Musila splaveny geologické materiály
až z Jeseníků), nabízí se možnost, že v oněch dávných dobách byl celý tehdejší Moravský kras odvodňován do toho
údolí oné paloeořeky.
• Tuto hypotézu je zapotřebí buď potvrdit, nebo vyvrátit. Ale
to už je úkol vědců, nikoliv amatérů, i když jejich úsilí přináší
zajímavé výsledky.

Pro přehlednost Vám nabízíme náčrt hypotetických chodeb okolo Pekárny ve zvětšeném výřezu.
• Žlutě vybarvené plochy jsou telegnosticky zaměřeny tandemem Slezák-Cendelín. Nejsou zde všechny jimi zaměřené anomálie, protože celá oblast se znovu přemapovává a naše poznatky se upřesňují.
• Zelená plocha dokumentuje rozsah závalu nad Pekárnou.
• Fialová plocha jsou dutiny, zaměřené georadarem. (Ing R.
Tengler – RNDr P. Kalenda, CSc. Torzo jeskynní chodby na
pravém okraji mapky jsme nazvali „Feitlova jeskyně“.
• Původně oranžové plochy, počítačem barevně zkreslené
do okrova telegnosticky zaměřil náš nový spolupracovník,
Kamil Pokorný.
• A je na čase, aby náš pracovní kolektiv vystoupil z anonymity a představil se Vám.

Kompaktní a původní základ pracovního kolektivu SE – 3 tvoří tři senioři, vysloužilí speleologové. K nim
se v průběhu času připojují dle potřeby další externí spolupracovníci.

Tři naši externí spolupracovníci již odešli do věčného podzemí. Byli to :
Ing Jiří Ratiborský
MUDr Jiří Urban
a krasový dělník
Jan Hynšt z Ochoze

Tři senioři, tvořící jádro pracovní skupiny :
Ladislav Slezák, věk 85 let, profesně geolog,
celoživotní speleolog, emeritní ředitel Správy
jeskyní, vedoucí pracovní skupiny a koordinátor odborných prací. Telegnostická detekce
tektoniky.
Richard Cendelín, věk 74 let, profesně
stavební technik, celoživotní speleolog, spel.
praxe v severní části Mor. Krasu.
Telegnostická detekce – reaguje na vodu.
Josef Pokorný, věk 86 let, profesně logistik,
37 let spel. praxe. Vytváří spolupracovníkům
podmínky k práci, zpracovává dokumentaci a
vede administrativu.

V poslední době máme dva nové externí spolupracovníci. Jsou to :
Ing Milan Jež, věk 71 let
a
Kamil Pokorný, věk 44 let.

Jeskyně Pekárna je jen jedna z mnoha jeskyní jižní části Moravského krasu. Takových jako je
ona je na námi zkoumaném území nejmíň třicet. A každou z nich příroda vytvořila z nějaké
příčiny. Dominantou území je Ochozská jeskyně, pokud jde o výzdobu, jedna z nejkrásnějších
jeskyní Moravského krasu.
Současná Ochozská jeskyně,
tak jak ji známe, jsou jen
podstropní prostory velkých
dómů dávných vodosvodných cest.
Celé generace jeskyňářů se
zde lopotily, aby odkryly
jejich tajemství.
Jak se ukazuje, mnohé poznatky, na které přicházíme
byly známy už dřív, ale byly
zapomenuty.
Jenže jedna jeskyně, to není
Moravský kras. To je jen jeho
součást. Příroda má svoji
logiku !

Další záhadou je prostor mezi Kamenným ponorem, rozcestím
„Trojákem“ a lomem „Říčánkova skála“.
Jak můžete vidět na přiloženém plánku, zcela vlevo
se nachází paleopropadání, které jsme pracovně
nazvali „Kamenný ponor“. Od něj se rozbíhá síť
chodbiček (patrně) dávného vodosvodného systému.
Lze předpokládat, že jde o vodosvodný systém,
který v dávných dobách odváděl vody z Kamenného ponoru do prostorů zadních partií dnešní
Nové Ochozské chodby. V těch zadních partiích
N.O.ch je celá řada komínů, které nebyly nikdy
zlezeny a prozkoumány.
Lze tedy předpokládat, že N.O.ch. má dosud
neobjevené horní patro, potažmo „Druhý
Labyrint“.
A někde tam, pod tou sítí chodeb se nachází málo
přístupná Sifonová chodba, končící třemi sifony, z
nichž poslední, v místě „Kapsa ztracené naděje“
končí úzkou, neprůleznou puklinou, ze které při
čerpacích pokusech stále přitékala voda.

Jak asi vypadají koncové partie Nové Ochozské chodby
za Nouackhovým sifonem ?
Jsme oprávněni se domnívat, že tato partie
Ochozské jeskyně nebyla nikdy dokonale
zmapována.
To co vám zde předkládáme jsou naše
některé poznatky, vkreslené do map dvou
různých autorů. (Dr. Ryšavý – 1944 a Dr.
Himmel – 2006)

A pro úplnost ještě mapka Nouackhova sifonu.

Území, které zkoumáme je plné záhad a tajemství. Nevěříte ? Tak se podívejte na
levobřežní náhorní planinu kolem kóty 414,4 m
Ta velká žlutá plocha je hypotetická jeskyně. Jen nevíme, jestli je to
dutina 15 m pod povrchem, nebo jestli je to dóm se zásobárnou
vod, která podle principu spojitých nádob přetéká za vysokých
vodních stavů Sifonovou chodbou a Zkamenělou řekou.
To co je východně od ní, jsou cesty odtoku Hostěnických a jiných
vod. Klíčem k tomu by mohla být Májová jeskyně, pokud je to něco
takového, jako byla ve své době Barová, potažmo Sobolova jeskyně.
Propad Říčky teče jednak pod Malčinu jeskyni, (ta už je za hranicí
námi zkoumaného území), jednak úzkou puklinou někam pod Liščí
díru. A kam potom teče dál, to zatím nevíme.
Dost toho víme. Ale toho co nevíme je čím dál tím víc.

V terénu jsme objevili vyschlé koryto dávného paleopotoka.

Po vykácení lesa se v terénu
objevilo dávné koryto potoka,
který patrně tekl z jezera, které se
nacházelo v dnešním Hostěnickém
údolí, a kam odtékal, na to se
snažíme přijít.
Těch možností je celá řada.

Další poznatek na obzoru ! Červená čára je tok
podzemních vod v nějakém koridoru.
V podstatě jde více méně o náhodný objev Kamila.
Jenže, my jsme na tom také trochu pracovali, ale
protože toho máme rozděláno moc a nestačíme
všechny výzkumy realizovat, je to zatím výzkumný
úkol do budoucnosti.
Tam totiž od bodu 1 (Hynštovo funidlo) k bodu 2,
(Jeskyně „Pod lipou“) tečou patrně v nějaké
puklinové chodbě neznámé vody, přitékající z nekrasové (???) oblasti a mísí se, zatím nevíme kde, s hostěnickými vodami.
Stejně jako zde reaguje Kamil, reaguje zde Richard.
Teče tu voda !

Páni vědátoři, páni speleologové, krasoví nadšenci v mladém
důchodcovském věku ! Obracíme se na Vás se zdvořilým požadavkem !
• Sami jste viděli, co všechno na tom námi zkoumaném kousíčku krasu všechno je.
A to si všichni mysleli a pořád myslí, že na jižní části Moravského krasu není nic
zajímavého.
• Můžete se nám a naší snaze poznat záhady a tajemství krasu, ukrytá v podzemí
smát. Ale my bychom byli raději, kdyby někdo prokázal nebo vyvrátil, že to, co
tam nacházíme my, to že tam skutečně je !
• Jsme už starci a i přes sílu vůle, která nás do toho žene nám zvolna docházejí síly !
Nechcete se k nám přidat a postupně převzít štafetu našich prací na výzkumu a
pokračovat v tom, co my už jedenáctý rok děláme ? Pokračovat v tom a posouvat
pomyslnou laťku lidského poznávání přírodních pochodů ke zdárným výsledkům ?
• Zamyslete se nad tím.

