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Podzemní svt bakterií
Lukáš Falteisek
eská speleologická spolenost, ZO 1-06 Speleologický klub Praha;
Pírodovdecká fakulta UK v Praze, Vininá 7, Praha 2
e-mail: nealkoholik@seznam.cz

Velká ást chemických proces, které se odehrávají v podzemních vodách a horninách,
probíhá za úasti rzných mikroorganism (bakterie, archea, „prvoci“, houby). Biologické
procesy katalyzují zvtrávání hornin, vznik sekundárních minerál a jsou velmi podstatnou
složkou tzv. samoisticí schopnosti podzemní vody. Obecn lze íci, že mají zásadní vliv na
vtšinu dj probíhajících v hloubce od prvních metr až do nkolika kilometr pod
povrchem zem. Píspvek upozoruje na nkolik zvláštních pípad biogeochemických
proces, s nimiž se mžeme setkat pi przkumu antropogenního a zásti i pírodního
podzemí. Jde o zvtrávání sulfidických rud, pemny vod ze sirných pramen a redoxní
pemny podzemních vod mlkého obhu.
V dlních chodbách na ložiscích s výskytem sulfidických rud lze pozorovat pestrou škálu
útvar pipomínajících jeskynní výzdobu. Vtšina útvar je nápadn barevných a existuje jich
celé spektrum od tvrdých pes pružné, gelovité a chrupavité až po ty, které se rozteou po
doteku. Hlavní složkou nkterých útvar jsou rzné sekundární minerály (goethit,
schwertmannit, alofan, „wad“, serpierit, jarosit, woodwardit, aluminocopiapit a jiné). Pvod
rzných gelovitých útvar pomrn dlouho odolával pokusm o vysvtlení, teprve
v posledních desetiletích je známo, že nejde o minerál, ale o tém istou bakteriální biomasu.
Pro pochopení, jak tyto útvary vznikají, je dležité, že sulfidická síra je náchylná k oxidaci.
Ta mže být ist chemická, ale podstatnou ást síry oxidují bakterie (nap. Acidithiobacillus,
Acidiferrobacter, Leptospirillum) a archea (Ferroplasma). Oxidace síry, železa nebo jiných
kov je pro n jediným zdrojem energie. Sulfidický ekosystém je tedy jako jeden z mála
nezávislý na slunení energii. Produktem metabolismu zmínných mikroorganism je
kyselina sírová a sírany kov. Tohoto roztoku se pak ujmou další bakterie (Ferrovum,
Gallionella) živící se oxidací dvojmocného železa na trojmocné (shrnutí nap. [1]).
Trojmocné železo se sráží a vytváí okry i rzné krápníkové formace. Kyselé vody reagují s
okolními horninami, vyluhují z nich rzné látky a vytváejí chemicky i biochemicky adu
sekundárních minerál (hlinitokemiitany, neutrální sírany). V místech, kde je málo kyslíku
a dostatek organických látek, bakterie rozkládají organiku za redukce železa, mohou
redukovat i sírany zpt na sulfidy. Tak vzniká zóna cementaního obohacení. Píkladem
lokality, kde mžeme tyto dje studovat v ideálním vývoji, je pozoruhodná lokalita Zlaté hory
na severní Morav.
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Obrázek 1: Nárst bakterií oxidujících železo v kyselé dlní vod (Ferrovum myxofaciens,
Acidithiobacillus ferrivorans) a keík cementaní mdi, která se z této vody sráží v pítomnosti železa.

Velice podobné dje probíhají také v pramenech vod obsahujících sirovodík. Jeho oxidací
opt vzniká kyselina sírová. V nkterých pípadech, kdy tyto prameny narazily na vápence,
vedly biochemické reakce k rychlému vzniku rozsáhlých jeskynních systém s bakteriální
krápníkovou výzdobou; píkladem mohou být jeskyn ve Frasassi v Itálii [2].
Podobné ekosystémy jako v kyselých dlních vodách, asto ješt pestejší, fungují i jinde v
podzemí. Nkdy žijí z látek pinesených z povrchu a tedy nepímo ze slunení energie, jiné
berou energii z chemických pemn minerál a jsou tedy na slunci relativn nezávislé.
Obecn jde o redoxní dje, kdy jsou pemovány bu minerály nebo organické látky
pinesené z povrchu (zneištní), nebo pítomné v hornin (uhlí, ropa). Oxidaním inidlem
mže být kyslík, dusinany, mangan, železo, nebo jiné anorganické sloueniny [3].
Dá se íci, že bakterie pedstavují rozhraní mezi složením podzemních vod a hornin. I v úpln
bžné studni mohou žít zástupci vtšiny hlavních skupin bakterií, a to vetn dosud
nepopsaných druh. Vtšinu z nich jsme ovšem nikdy nevidli nebo nevíme, že jsme je vidli.
O jejich pítomnosti víme pouze díky tomu, že jsme z nich izolovali DNA a osekvenovali
nkterý gen. Vtšinou se sekvenuje gen 16S rDNA, který kóduje molekulu tvoící jakési
lešení pro ribosom (organelu produkující v buce proteiny) a je u všech organism podobný,
což nám usnaduje práci. Sekvence potom porovnáme s databází všech známých sekvencí,
která je voln dostupná a extrémn velká. Tak je možné pomrn snadno urit, jakou bakterii
máme ve vzorku, aniž bychom ji spatili, a z toho usuzovat, jaké procesy tu probíhají.
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Obrázek 2: Pestrobarevné náteky na stnách chodeb ražených v gossanu jsou osídlené desítkami druh
heterotrofních bakterií, které zde likvidují zbytky organické hmoty.

Obrázek 3: Nárst v sirném prameni tvoený bakteriemi žijícími z oxidace sirovodíku (Thiothrix spp.,
Beggiatoa spp.).
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Obrázek 4: Unikátní ukázka gel, které vytváejí heterotrofní bakterie na stnách dlních chodeb; zdroj
obživy tchto bakterií se dosud nepodailo odhalit.

Literatura:
[1] Johnson D. B., Hallberg K. B. (2003). The microbiology of acidic mine waters. Res
Microbiol. 154(7), 466-73.
[2] Macalady J. L., Jones D. S. and Lyon E. H. (2007). Extremely acidic, pendulous cave wall
biofilms from the Frasassi cave system, Italy. Environmental Microbiology 9(6), 1402–1414.
[3] Ivanov, M. V., Karavaiko, G. I. Geological Mirobiology (2004). Microbiology (pekl.
z Mikrobiologiya), 73(5), 493–508.
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Návštvnost vybraných pseudokrasových jeskyní
v NPR Kaon Labe
Jaroslav Kukla
eská speleologická spolenost, ZO 4-03 Labské pískovce, Urbánkova 3353, Praha 4
e-mail: jarda.kukla@email.cz, tel. +420 736 179 245

Výzkum se zabývá návštvností a jejími vlivy na vybrané pseudokrasové jeskyn situované
v NPR Kaon Labe. Jeskyn se nacházejí na území Labských pískovc, na pravém behu
Labe mezi Dínem a Henskem. Jedná se vtšinou o obtížn pístupné jeskyn
rozsedlinového typu utvoené ve svrchnokídových pískovcích.
První jeskyn v této lokalit byly prozkoumány již ped více jak sto lety. Od stejné doby se
datuje i jejich relativn etná návštvnost, což potvrzují i dochované zápisové knihy, z nichž
nejstarší obsahuje záznamy o návštvnosti v letech 1911–1929. Za svj cíl si tyto jeskyn
vybírají nejen amatérští speleologové, horolezci a turistické spolky, ale bohužel také
nejrznjší komerní zprostedkovatelé zážitk.
V práci se pokouším odpovdt na otázky týkající se profilu návštvník tamních jeskyní a
vlivu návštvnosti na vnitní prostedí jeskyní se zvláštním ohledem na zimující letouny.
Práce by mla sloužit k objasnní motivace návštv tchto jeskyní a posouzení vlivu této
formy cestovního ruchu na abiotické prostedí jeskyn. Zárove bych rád vyvolal diskusi o
utvoení vhodného plánu pée o pseudokrasové jeskyn, které jsou v souasnosti neprávem
opomíjeny.
Návštvnost jeskyní je sledována pomocí zápis návštvník v zápisových knihách, které
v této oblasti mají mnohaletou tradici. Dále jsou do nejvíce navštvovaných jeskyní umístny
dotazníky a anketní schránky. Dotazníky jsou psány v eském, nmeckém a anglickém
jazyce. Zahrnují základní demografické otázky i otázky týkající se informovanosti a motivace
návštvník.
Souástí výzkumu je také sledování vlivu návštvnosti na vnitní prostedí jeskyní. Prbžn
monitoruji littering a celkovou skladbu pohozeného odpadu a inventarizuji i další
antropogenní zásahy. Ve sledovaných jeskyních jsem také umístil teplotní dataloggery, které
zaznamenávají v nkolikaminutovém intervalu aktuální teplotu. Výsledná data budou mimo
jiné zpracovávána a vizualizovaná pomocí softwaru GIS.
Dle pedbžných przkum zápis ze zápisových knih jsou jeskyn navštvovány pedevším
obany nmecké národnosti, což potvrzují i doposud vyplnné dotazníky, kde zaujímají 70 %
výbrového souboru, následují obyvatelé R (25 %) a ostatní národnosti (5 %). Zaznamenaná
návštvnost v nejvíce navštvovaných jeskyních se již delší dobu pohybuje kolem 600
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návštvník za rok, piemž podstatná ást návštv spadá do období zimování letoun. Vliv
návštvnosti na vnitní prostedí jeskyn a ostatní závry budou pedmtem dalšího
zpracování získaných dat.
Výzkum v souasné dob probíhá, proto zatím není možné ustanovit jasné závry. Z doposud
známých skuteností lze však konstatovat, že i pomrn málo známá a obtížn pístupná místa
v krajin mohou pitahovat pozornost ady zájemc a být tak atraktivním turistickým cílem.
Z hlediska ochrany pírody je teba tento trend nadále sledovat, aby nedocházelo k zájmovým
stetm. Pípadn je vhodné s ohledem na vyplývající skutenosti ustanovit odpovídající plán
pée o danou lokalitu.

Obrázek 1: Pvodní zápisová kniha z Loupežnické jeskyn u Labské Strán obsahující záznamy
o návštvnosti staré až stovku let. (foto: J. Kukla)
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Obrázek 2: Typický charakter rozsedlinové jeskyn v NPR Kaon Labe. (foto: J. Kukla)

Obrázek 3: Anketa umístná v jeskyni u zápisové knihy. (foto: J. Kukla)
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Syndrom bílého nosu v eských jeskyních
Ivan Horáek
Pírodovdecká fakulta UK v Praze, Vininá 7, Praha 2
a ESON – eská spolenost pro ochranu netopýr
email: horacek@natur.cuni.cz

Syndrom bílého nosu (White Nose Syndrome), onemocnní zimujících netopýr psobené
houbou Geomyces destructans, bylo poprvé zaznamenáno v roce 2006 v jedné jeskyni SV
USA. V prbhu následujících let se rozšíilo po velké ásti Severní Ameriky a zahubilo více
než milion netopýr.
V roce 2009 byla tato houba prokázána i u našich netopýr. Podrobné sledování prokázalo, že
jde o identickou formu s pvodcem syndromu bílého nosu. Široce pojatý výzkum v zim
2009/2010 doložil napadení netopýr v celé ad zimoviš R.
Analýza starší fotografické dokumentace ukázala, že typický znak onemocnní – houbový
nárst v oblasti hlavy, se v našich zimovištích vyskytoval nejmén deset let ped prvním
objevem v USA. Masovou mortalitu napadených netopýr jsme ovšem u nás nezjistili.
Výsledky standardizovaného przkumu zimoviš v následující zim 2010/2011 prokázaly sice
nárst výskytu napadených netopýr, nicmén, opt bez výraznjších dopad na jejich
zdravotní stav. Podrobné sledování tohoto jevu v následující zim a výzkum jeho specifik
zstává nejaktuálnjším úkolem výzkumu našich netopýr. Spolupráce jeskyá bude velmi
vítána.
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Novinky z przkumu suchých ástí Grotta del Bue
Marino v roce 2011
Petr Nakládal1, Lukáš Falteisek2
1

2

eská speleologická spolenost, ZO 1-02 Tetín
eská speleologická spolenost, ZO 1-06 Speleologický klub Praha
e-mail: kkvz@volny.cz

Jeskyn Bue Marino na Sardinii je tradiní lokalitou eských a slovenských speleopotáp,
kteí zde pracují už 20 let. Bhem této doby objevili a zmapovali podstatnou ást tohoto
rozsáhlého jeskynního systému. Po zmapování jeskyn se ukázalo, že se nkteré ásti jeskyn
pístupné pouze pes sifony nápadn pibližují ke vstupním suchým partiím a tudíž by je bylo
možné zpístupnit i pro nepotápe. To by usnadnilo další výzkum píslušných ástí jeskyn.
Prokopání mohutného sintropádu dokonené roku 2006 zpístupnilo asi kilometr dlouhý úsek
severní vtve jeskyn Bue Marino mezi 12. a 17. sifonem, který byl pedtím známý pouze
potápm.
V letech 2007 až 2011 uspoádaly ZO SS 1-02 a 1-06 celkem šest akcí vnovaných
przkumu tchto prostor. Bhem tchto akcí se podailo objevit celkem cca 1 km nových
prostor. Pevážná ást tchto chodeb se nachází ve výšce 12 až 24 m nad hladinou vody v
hlavním tahu jeskyn. Z jejich charakteru a pozice lze usuzovat, že v minulosti tvoily
souvislé horní patro jeskyn, které bylo protékáno aktivním tokem, patrn alespo ásten ve
freatickém režimu. Toto patro je dnes z velké ásti nepístupné z dvodu znaného zaplnní
sintry a jílem. Pouze na nkterých místech je druhotn vyklizené vodami, které sem ve
vlhkých obdobích pitékají nejspíše podél tektonických struktur z povrchu. Na dnešní hlavní
tah jeskyn je horní patro napojeno etnými komíny a propastmi, které mají asto charakter
invazních chodeb.
V loském roce se také podailo objevit pítokovou chodbu v úrovni spodního patra jeskyn s
nadjným pokraováním. Tato chodba svým smrem naznaovala, že mže hydrologicky
souviset s ponory v nedalekém údolí Codula Fuili a s fosilní ponorovou jeskyní Su Orcu.
Proto byla v letošním roce vypravena další expedice, pi které se podailo vylézt do otvoru,
který se nacházel na konci chodby ve strop ve výšce asi 10 m. Volné prostory za tímto
oknem dosáhly délky 70 m (déka polygonu) a byly tvoeny dómem se silnou korozní
modelací stn, ze kterého vycházely dv odboky. Jednu z nich tvoilo meandrovité koryto o
celkové délce pibližn 30 m vedoucí k východu až severovýchodu a ukonené sintropádem.
Do meandru na mnoha místech z rzných smr ústily momentáln suché pítoky; voda podle
dochovaných stop odtékala do bahnitého trativodu v dómu. Na druhou stranu než meandr
vedla úzká vysoká prostora vytvoená rozšíením tektonické poruchy a dlouhá necelých 15 m.
Na jejím konci se nám podailo prolézt do pomrn velké prostory (v eských pomrech
bychom ji považovali za dóm, v tch sardinských se více hodí pojem plazivka – výška jen asi
— 11 —

5 m), která jevila známky silného tektonického postižení. Nejzajímavjší na ní bylo to, že
smrem na severozápad, tedy k Su Orcu, byla ukonena masivním pískovým svahem, z nhož
v minulosti nesporn pitékala voda. Problém je, že pípadná prolongace by znamenala
pemístní velkého množství materiálu ve velice špatn dostupných místech. Aktuální
vzdálenost k Su Orcu pak stále dosahuje asi 100 metr.

— 12 —

Zastavíme nesmyslné sypání penz do zem?
Jan Otava
eská speleologická spolenost, ZO 1-06 Speleologický klub Praha
email: jan.otava@centrum.cz

V ervenci 2011 vypsalo Ministerstvo financí R veejnou zakázku na likvidaci propadu
Žebraka u Zlatých Hor. Propadlina vznikla v roce 1985 zícením ásti stropu tžební
komory. Její hloubka dosahuje až 35 metr, i když pvodn byla ješt hlubší. Jedná se o jedno
z mála míst (v eské republice jediné), kde je možno na povrchu pozorovat stopy po
dobývání rudního tlesa tžební komorou. Také proto byla propadlina v roce 1994 vyhlášena
kulturní památkou, jako unikátní doklad sedm set let staré hornické historie Zlatých Hor.
Najdete ji na turistických serverech, v televizním dokumentu „Podzemní echy“ její
výjimenost piblížil geolog a publicista Václav Cílek, editel Geologického ústavu AV R.
Krom toho je propadlina také významným zimovištm netopýr, vetn nkolika kriticky
ohrožených druh, a je také významnou vdeckou lokalitou.
Likvidace propadliny je dalším z pípad úelového výkladu stávající báské legislativy, kdy
jsou pod záminkou zajištní bezpenosti likvidována historická dlní díla, která mnohdy
pedstavují unikátní doklady staleté hornické tradice v eských zemích. Motivace tohoto
jednání má ryze finanní charakter: Napíklad zasypání zmiovaného propadu Žebraka má
pijít státní pokladnu na 100 milion K vetn DPH.
Kde je problém?
Situace, kdy jsou pod záminkou ochrany lidských život utráceny státní peníze na likvidaci
kulturních památek a vdecky i historicky cenných lokalit, není jist ve veejném zájmu.
Tento paradoxní stav, kdy zadlužený stát utrácí peníze našich potomk na to, aby je pipravil
o kulturní ddictví, potenciální turistické atraktivity a snadný pístup k nedotženým ložiskm
surovin v budoucnu, je umožnn jedním špatným ustanovením zákona o hornické innosti.
Zákon . 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní báské správ, ve znní
pozdjších pedpis v §10 odst. (5) stanoví:
Pi trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci
nebo pedložit obvodnímu báskému úadu projekt jejich jiného využití. Neprovede-li
organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpenost nebo zdraví lidí, obvodní báský úad naídí
provedení likvidace na náklady organizace.
Problém spoívá pedevším ve formulaci „je-li ohrožena bezpenost nebo zdraví lidí“. Je
v zájmu likvidaních firem, aby tato formulace byla vykládána v co nejširší možné míe.
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Za „ohrožení bezpenosti nebo zdraví lidí“ se tak považuje i riziko, kterému se vystavují lidé,
kteí svévoln do dlního díla úmysln vstoupí, pestože je oznaeno zákazem vstupu.
V obecné rovin ukazuje zkušenost s lokalitou Žebraka na hlubší problém legislativní
povahy: Stávající báská legislativa i praxe báských úad se pi zdvodování likvidace
starých dol odkazuje na „zákonem chránný obecný zájem“, jímž je pedevším ochrana
života a zdraví lidí. Tomuto zájmu je pak automaticky udlena priorita ped všemi ostatními
obecnými zájmy, jako je rozvoj cestovního ruchu, ochrana kulturního ddictví, i ochrana
kriticky ohrožených druh živoich. Pitom ani zákonodárce, ani úady nezohledují klíový
faktor: Totiž zda se na ohrožení vlastního života konkrétní osoba aktivn podílela tím, že
vdom porušila zákaz vstupu do ohroženého prostoru.
Zájem na ochran život obyvatel ped riziky vyplývajícími z následk hornické innosti je z
pohledu spolenosti pochopitelný a neoddiskutovatelný – ovšem za podmínky, že se tito na
vzniku píslušného rizika nebudou aktivn podílet. Oplocená díra v zemi, opatená
výstražnými tabulemi se zákazem vstupu není s to ohrozit život kolemjdoucího turisty i
houbae, pokud se nerozhodne píslušný zákaz porušit. Taková díra naopak mže být cennou
turistickou atraktivitou, kulturní památkou a zimovištm netopýr – její zachování a ochrana
je také ve veejném zájmu.
Stávající pístup pedstavuje nepijatelnou socializaci náklad spojených s individuálním
rizikovým chováním. Souasná praxe v uplatování báské legislativy tak penáší
individuální odpovdnost za ochranu vlastního života z nkolika jednotlivc na stát, piemž
poškozuje jiné obecné zájmy.
Co s tím mžeme dlat?
Je-li zákon špatný, je teba jej zmnit. To samozejm není jednoduché, ale také to není
nemožné. Bez ohledu na to, jaký osud nakonec potká propad Žebraka, je teba, otevít
seriozní odbornou debatu mezi odborníky na báskou historii, cestovní ruch, památkovou péi
a ochranu pírody.
eská montanistická scéna bohužel nemá žádnou zastešující organizaci. Pro úely zmny
zákona by proto tuto funkci mohl plnit petiní výbor, složený ze zástupc dotených obor
a odborností. Ten by ml montanistické hnutí zastupovat v této vci ve vztahu ke státním
orgánm.
Z odborné debaty by ml vzejít konkrétní návrh požadované zmny zákona a také text petice,
kterou se montanistická veejnost bude této zmny domáhat.
Je velmi dležité si uvdomit, že pro prosazení zmny zákona je nezbytné získat podporu
široké (laické) veejnosti a také odpovídající pozornost médií. Za tímto úelem je teba:
• text petice a petiní archy k podpisu systematicky prezentovat na všech akcích
spojených s návštvou podzemí (jednorázové výstavy, exkurze a besedy) i na všech
— 14 —

•
•
•

pravideln zpístupovaných turistických atraktivitách (jeskyn, hornické skanzeny,
muzea, zpístupnné štoly apod.);
vysvtlovat návštvníkm z ad veejnosti, že na likvidaci montánního ddictví jsou
zcela scestn vynakládány peníze jejich, a pedevším jejich potomk;
získat jako leny petiního výboru známé osobnosti a odborníky, i alespo získat
jejich podporu;
petiní výbor by ml formou tiskových zpráv a dalších PR aktivit systematicky
prezentovat problém v médiích a vytváet kontinuální a celospoleenský mediální tlak
na dotené orgány.

Pokud dokážeme jednoznan a srozumiteln formulovat a prezentovat naše stanovisko
a požadavky, a pokud budeme systematicky a po delší dobu s pomocí médií a široké
veejnosti vyvíjet tlak na kompetentní orgány, mže se nám podait dosáhnout zmny. Zmny
nepijdou samy, musíme se o n aktivn zasadit.

Stanoviska odborník k pípadu Žebraka:
„Lokalita má potenciál vyvinout se v turistickou atrakci. Vzhledem k jejímu pírodovdnému
a kulturn montanistickému významu doporuuji jednoznan zachování propadliny.
Zachování Žebraky by mlo být souástí urité vize dalšího rozvoje regionu.“
(RNDr. Václav Cílek, CSc., editel Geologického ústavu Akademie vd R)
„Pokud zde existuje bezpenostní dvod, navrhujeme, aby byla propadlina oplocena.“
(Matj Miloš, editel ostravské poboky Národního památkového ústavu)
„Ve zdejším podzemí se nachází mimoádn zajímavý ekosystém extrémn kyselých dlních
vod. V tom žije ada vd dosud neznámých druh bakterií, prvok a hub, které zde svojí
aktivitou uvolují barevné kovy z rud. Zavezení propadliny by znamenalo jejich trvalé
znepístupnní pro seriózní výzkum.“
(Mgr. Lukáš Falteisek, Pírodovdecká fakulta Univerzity Karlovy)
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Optovné nalezení jeskyn Panama v lomu Plešivec
Petr Olišar
eská speleologická spolenost, ZO 1-04 Zlatý k
email: petroll@seznam.cz

Jeskyn Panama je nejdelší jeskyní jihozápadního okraje eského krasu v krasové oblasti 18,
dosahující délky tém 290 m zdokumentovaných chodeb. Jeskyn byla objevena v závru
roku 1992 pi tžební innosti tehdy ješt inného vápencového lomu Plešivec. Po základní
dokumentaci jeskyn (Komaško & Mottl, 1994) byl v souvislosti s postupem porubní fronty
lomu vstup do jeskyn zasypán a jeskyn tak v srpnu 1993 oficiáln pestala existovat.
Protože však vtšina prostor jeskyn ležela pod úrovní lomové etáže, bylo zejmé, že ást
podzemních dutin musela zstat zachována v nezmnném stavu.
Následn byla v blízkém okolí jeskyn Panama v závru roku 2001 objevena další jeskyn
nazvaná Malá Panama (Olišar, 2002). Protože došlo k významnému piblížení prostor obou
jeskyní, bylo nkolik let bezvýsledn prolongováno ve smru k j. Panama a to sondou zvanou
„Panamský prplav“. Dlouhodob bezvýsledná innost iniciovala v roce 2007 provedení
geofyzikálního przkumu na lomové etáži v oblasti pdorysného prmtu obou jeskyní.
Georadarové mení potvrdilo, že nkteré partie jeskyn Panama dosahují nehluboko pod
povrch stávající lomové etáže. Mení zárove pineslo informaci o hloubce tchto prostor
pod povrchem etáže (Nedvd, 2009). Na míst s nejvtší detekovanou geofyzikální anomálií
bylo v roce 2010 zapoato s hloubením sondy, která hned pi první pracovní akci prošla do
pvodn sice volných, ale lomovou inností pozdji zaplnných jeskynních prostor. Po jejich
vyklizení bylo zjištno, že se skuten jedná o vrcholovou partii jednoho z nejvyšších komín
jeskyn Panama a jeskyn tím byla po 17 letech opt otevena.
V souasnosti je jeskyn s jen málo redukovanou pvodní délkou chodeb zajištna
uzamykatelným uzávrem, byly zde vytyeny komunikaní koridory pro pohyb v jeskyni a je
provádna prolongace jeskyn ve smru jeskyn Malá Panama. K propojení dojde patrn
v krátké dob, nebo akustické projevy prolongace jsou již v pdorysn nejbližších ástech
jeskyn zeteln slyšitelné.
Literatura:
[1] Komaško, A. & Mottl, J. (1994): Jeskyn Panama (1823). – In: Bosák, P., Janaíková, I., Jäger,
O., Kostka, M. & Lysenko, V. (eds.): Sborník eský kras. 32–37. Beroun.
[2] Olišar, P. (2002): Jeskyn . 18038 Malá Panama – nálezová zpráva. – In: Janaíková, I. & Bosák,
P. (eds.): Sborník eský kras. 18. Beroun.
[3] Nedvd, J. (2009): Technická zpráva o provedeném georadarovém mení v lomu Plešivec v areálu
Velkolomu ertovy schody. – MS. Stavební geologie – Geotechnika,a.s., Praha.
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Fotografování v podzemí – nejnovjší trendy
v montanistické figurální fotografii
Milan „Surikata“ Korba
Popovický montanistický superklub, Pivovarská 32, 267 01 Králv Dvr
e-mail: milan@korba.cz, tel. +420 739 652 868

Montanistickou fotografii lze pojmout mnoha zpsoby. Nejbžnjší je ten (íkejme mu teba
dokumentární), kdy fotograf nasnímá prázdnou prostoru, nebo do ní nanejvýš umístí v overalu
a pilb obleeného figuranta. Ten pak zpravidla sedí na bobku zády k objektivu, jako by se
stydl za svoji tvá.
Pod pojmem „figurální montanistická fotografie” budeme v tomto píspvku rozumt
podzemní fotografii, která zdánliv neklade draz na zobrazení samotného podzemního
objektu, ale na zobrazení postavy (a lidské, nebo zvíecí), oproti které podzemní prostedí
tvoí pouhou kulisu.
K figurální fotografii, jak už z názvu vyplývá, potebujete nezbytn figury – figuranty.
Prkopník montanistické figurální fotografie Surikata k tomu dodává: „Být figurantem pro
tuto disciplínu není zcela jednoduché, zájemce musí být jednak typov vhodný, jednak
nehybný. Montánní fotografie je ponkud odlišná od speleologické. V prostorách, kde jsou
vlhké lesklé stny, není problém fotografovat s bleskovým osvtlením. V pevážn suchém
industriálním podzemí, kde nejsou žádné výrazné prvky jako výdeva, výztuž, podzemní
jezera i alespo široká paleta barev, nezbývá, než prostor vymalovat svtlem reflektoru,
získat krátké ostré stíny a dodat tak prostoe efektní texturu. Nehled k tomu, že pokud chce
fotograf figurální fotografii vnutit uritý výraz, plochým svtlem blesku toho nedocílí. To vše
znamená dlouhý expoziní as okolo ticeti sekund i vice a bhem expozice se figurant nesmí
pohnout i zmnit výraz oblieje, ani když mu do oí svítí ostré svtlo. Nároky na figuranty
jsou zde proto relativn vysoké.“
Krátká prezentace Milana Korby alias Surikaty CM poradí zájemcm o mladý a zatím
nepíliš oblíbený žánr – montanistickou figurální fotografii – jak se s tímto problémem
relativn snadno vypoádat.
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Pedbžné výsledky výzkumu jeskyn Lipový most
ve Slovenském krasu. Základní osteologické
zpracování nález
Pavel Kubálek1, Miriam Fišáková Nývltová 1, Gabriel Lešinský2
1

2

Archeologický ústav AV R Praha, v. v. i., Letenská 4, Praha 1
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1. mája 38, 03101 Liptovský Mikuláš
email: pavel.kubalek@seznam.cz

V píspvku jsou pedstaveny pedbžné výsledky výzkumu senilní jeskyn Lipový most
v Slovenském krasu. Pravdpodobn jde o relikt starší úrovn krasovatní, respektive relikt
fluviokrasové jeskyn. Souasná délka jeskyn dosahuje 25 m a hloubka 12 m.
Kosti, nalezené ve vstupní ásti jeskyn, a tak i pímo ohrožené, byly vyzvednuty
a podrobeny standardní osteologické analýze. Protože nebyly zaznamenány žádné
doprovodné artefakty, podle stavu zachovalosti kostí lze pracovn uvažovat
o novovkém/subrecentním datování nález. Zaznamenány byly lidské ostatky nejmén dvou
jedinc. Následn byly vyhodnoceny ostatní nalezené kosti. Pokud to stav zachování
dovoloval, byl uren druh zvíete anebo velikostní kategorie malý savec (velikost ovce/kozy
i psa), velký savec (velikost krávy).
Dále byly identifikovány následující druhy: jelen lesní (Cervus elpahus), srnec obecný
(Capreolus capreolus), prase divoké (Sus strofa), jezevec lesní (Meles meles), zajíc polní
(Lepus europaneus), tur domácí (Bos primigenius f. taurus), prase domácí (sus strofa
f. domestica), ovce/koza (Ovis/Capra), pes domácí (Canis lupus f. familiaris), koka domácí
(Felis sylvestris f. domestica), velký savec (velikost tura i kon), malý savec (velikost psa,
ovce).
Spektrum fauny by mohlo ukazovat vícemén na pirozený výskyt v jeskyni. Bu se jedná o
píležitostné obyvatele – jezevce, koku i psa. U ostatních lze pedpokládat dotažení bu
lovkem (prase domácí, tur domácí, ovce/koza) anebo šelmami (kokou, psem, jezevcem).
Pítomnost šelem prozrazuje také okus na kostech. Pítomnost lovka dokládají záezy na
kostech domácích zvíat (na pažní kosti prasete domácího). Celkov lze interpretovat, i
s ohledem na morfologii terénu, nalezený soubor kostí jako doklad využívání vstupní ásti
jeskyn jako skládky, a to v souvislosti s historickou nedaleko probíhající cestou
(z Turnianské do Rožavské kotliny) nebo dokládající osídlení planiny Horného vrchu.
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Biostratigrafické datování krasových jev: principy,
praxe, píklady
Ivan Horáek
Pírodovdecká fakulta UK v Praze, Vininá 7, Praha 2 a ESON – eská spolenost pro
ochranu netopýr
email: horacek@natur.cuni.cz

Urit stáí podzemních dutin objektivn nelze, lze však datovat jejich výpln – a tedy vymezit
minimální stáí píslušného krasového jevu. Jednou z nejdostupnjších cest k tmto
informacím je biostratigrafická analýza fosilních pozstatk, které jeskynní výpln obas
obsahují. V typických pípadech jde zejména o pozstatky kostí a zub obratlovc, pro jejichž
uchování skýtají ultrabazické jeskynní sedimenty takka ideální fosilizaní prostedí.
Z biostratigrafického hlediska jsou nejdležitjší poetné pozstatky drobných savc –
hlodavc a hmyzožravc, druhov bohatých skupin s vysokým tempem vývojových
pestaveb. Pítomnost forem s úzkým rozptím svého výskytu – vdích fosilií jednotlivých
úsek – je totiž základním zdrojem vlastního datování. ím bohatší je získaný vzorek a ím
více takovýchto charakteristických forem obsahuje, tím pesnjší je datování i další
informace, kterou fosilní záznam poskytuje (prostedí v dob vzniku výpln atd.).
Základním krokem analýzy je pelivý rozbor úložných pomr výpln a technická píprava
vzork (odbr a transport materiálu, plavení na sítech, extrakce fosilií). Tento krok mže být
snadno souástí bžné speleologické praxe a je velmi žádoucí, aby jeskyái s možností
výskytu fosilií ve výplních poítali a byli si vdomi unikátnosti a mimoádn ceny podobných
nález. Pítomnost fosilií je obecn vzácností, asto omezenou na jedinou nenápadnou
vrstviku výpln. Skýtá však informace nenahraditelné ceny. Jeskyn fungují jako konzervy
minulých vk. Potenciáln mohou obsahovat doklady z nejrznjších úsek od doby svého
vzniku, resp. od ukonení fáze kreativní karstogeneze. V praxi tomu tak ovšem není zaplování podzemních prostor je episodické a typicky bývá vázáno na krátké úseky
tektonických i hydrologických pestaveb, shodných pro celou píslušnou oblast. Ty se ovšem
mohou opakovat vetn nových fází karstogeneze a následného zaplování prostor.
Systematicky shromažované poznatky o jeskynních výplních pak mohou zachytit rzné fáze
vývoje a poskytnout podrobnou informaci o historii dané oblasti. Takovouto možnost ilustrují
teba poznatky z eského i Slovenského krasu. I zde však jsou naše znalosti tohoto pedmtu
pohíchu jen velmi fragmentární. Každý nový nález mže však tento stav dramaticky zmnit.
Je dležité, aby s takovouto možností jeskyái poítali.
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Pravké osídlení eského krasu na pravém behu
Berounky
Daniel Stolz
Ústav archeologické památkové pée stedních ech Praha, Nad Olšinami 3/448, Praha 10
email: daniel.stolz@uappsc.cz

Píspvek se zabývá studiem pravkého osídlení eského krasu na pravém behu Berounky
ve volném terénu (mimo jeskyn). Do 80. let minulého století jsme odsud znali pouze malé
množství archeologických naleziš .
Teprve povrchová prospekce V. Matouška v 80. letech 20. století a D. Stolze v posledních 15
letech výrazn rozmnožila seznam archeologických naleziš . Zatím bylo objeveno nebo
oveno 56 pravkých a ran stedovkých lokalit. Paleolitická a mezolitická nalezišt jsou
doposud neetná. Naprostá vtšina lokalit patí zemdlskému pravku (cca 5500 p. n. l. –
570 n. l.). V tomto období jsou pedevším intenzivn využívány mikroregiony u Ble,
Bykoše, Korna, Litn, Tetína a Želkovic. V mladší dob bronzové a starší dob železné bylo
pravdpodobn kolonizováno tém celé území této ásti eského krasu.
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Krycí jméno „Ton“ – podzemní továrna podniku
Feinapparatebau GmbH, závod Rýnovice u Jablonce
Martin Pibil
KD – Báskohistorická spolenost
e-mail: mart.pribil@seznam.cz

Feinapparatebau GmbH Jena (FAB), podnik pesné mechaniky a optiky, byl založen v roce
1938 jako dceiná spolenost koncernu Zeiss-Ikon AG se státní spoluúastí za úelem pesné
mechanické a optické výroby zbrojní povahy. Podnik FAB ml na programu výrobu pesných
optických vojenských pístroj, jako byly napíklad periskopy, stereoskopické dalekohledy,
zamovae, poítací a povelové pístroje pro protiletecké dlostelectvo, námonictvo,
letectvo atp. Výstavba podobných nových závod se uskuteovala v hlubokém týlu a za ten
byly do poloviny druhé svtové války území Sudet i protektorátu.
Záhy po pipojení Sudet k Nmecku zaala na podzim 1938 spolenost FAB projektovat a od
roku 1939 budovat dva velké závody na území dnešní eské republiky. Továrna na výrobu
optiky zaala rst v Trnovanech u Teplic, závod jemné mechaniky, elektrotechniky a montáže
vzniknul v Rýnovicích u Jablonce (Obr. 1), sídlo spolenosti FAB bylo v Jen. Oba závody
byly vybaveny novým, moderním zaízením a stroji.

Obr. 1: Závod FAB Rýnovice v roce 1945, erven je vyznaena podzemní továrna „Ton“, pln jsou
vyznaena vyražená díla, árkov jedna z plánovaných, ale z geologických dvod nerealizovaných
alternativ výstavby. (Martin Pibil © 2010)
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Obr. 2: Konrád Henlein (první ada uprosted) pi návštv závodu FAB v Rýnovicích 8. února 1943 u
píležitosti slavnostního otevení haly „C“. Po jeho pravici kráí editel závodu Karl Müller (v obleku).
Foto – sbírka autora.

V Rýnovicích se vyrábly a kompletovaly pesné konstrukce pístroj Zeiss-Ikon pro válené
námonictvo, napíklad se jednalo o kompletní periskopy pro ponorky a další vojensky
dležité pístroje jako teba zamovae na bázi infraerveného záení, povelové a ídicí
pístroje atp. Pro letectvo se zde vyrábly umlé horizonty, koncem války se zde dlali
dokonce i pušky pro Volksturm. Jedním z dležitých aparát zde vyrábných byl zamovací
a povelový ídicí „Kommandogerät 40“.
„Kommandogerät 40“ byl speciální zamova pro protiletecké dlostelectvo (Flak), jeho princip byl založen
na velkém stereoskopickém dalekohledu umístném na stedovém pivotu a vybaveném pesnou mechanikou
umožující sledování letícího cíle. Zaízení bylo vybaveno analogovým poítaem, který umožoval podle
zadaných a namených veliin urit pedstih cíle, povely pro nastavení námru a odmru se k bateriím flaku
penášely elektromechanicky. Pesný pístroj byl dost drahý a nároný na obsluhu, kterou byl velitel a pt muž
(Obr. 3).

Výstavbu obou závod FAB realizovala firma DYWIDAG (Dyckerhoff & Widmann AG),
která pro koncern Zeiss-Ikon realizovala v minulosti více zakázek. Zpsob výstavby
železobetonových skoepinových (shedových) stech továrních hal nebo veejných budov
vešel do uebnic stavebnictví pod názvem Zeiss-DYWIDAG.
Pi závod FAB byly vybudovány barákové tábory, zde byli vedle civilních dlník,
„ostarbeiter“ a z protektorát zavleených zruných dlník také zvláš umístni francouzští
a sovtští zajatci nasazení pi výstavb závodu a zbrojní výrob. Jeden z tchto barákových
tábor byl zízen v roce 1944 jako poboka koncentraního tábora Gross-Rosen s ostrahou
píslušníky SS. Závod v Rýnovicích ml kolem 4 000 zamstnanc, z toho cca 800 osob byli
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vzni i zajatci. Koncentraní tábor ml kapacitu cca 500 osob. Podle jmenných seznam
osob vznných ve zdejším koncentraním táboe se jednalo pevážn o obany Sovtského
svazu. Podobné malé pracovní poboky koncentraních tábor byly na území íše v. Sudet
koncem války bžné a byly budovány u celé ady podnik, mén v „protektorátu“.

Obr. 3: Kommandogerät 40, zamovací a povelový pístroj s výpotem pedstihu obsluhovalo 5 muž a
velitel. Zaízení vybavené analogovým poítacím strojem ídilo palbu baterií flaku na cíl. Foto – sbírka
autora.

Takka neznámou kapitolou Rýnovic je snaha zabezpeit ped bombardováním válen
dležitou výrobu výstavbou podzemní továrny. O tomto podzemí objektu v Rýnovicích se
sice obecn vdlo, zejména mezi zamstnanci LIAZu. Podzemí figurovalo od roku 1945 na
nkolika seznamech podzemních staveb vhodných pro válené a úkrytové úely. V archivních
dokumentech je ješt v 50. letech zmiováno podzemí jako bývalý „tunel“ pro válenou
výrobu, v pozdjších materiálech je oznaováno jako kryt. Dobové válené archivní
dokumenty však jednoznan urují primární dvod výstavby podzemí pro ochranu dležité
zbrojní výroby.
Moderní podzemní továrny zaaly budovat státy, které cítily ohrožení leteckými útoky nepítele. První podobné
moderní podzemní stavby pro válen dležitou výrobu se proto zaaly budovat v pedváleném
eskoslovensku a pozdji ve Velké Británii a Švédsku. Od roku 1943 se zaalo s výstavbou podzemních závod
(resp. adaptací podzemních prostor) i v Nmecku (Dora) ale vtšina tchto staveb se budovala až po vydání
výnosu RMfRK Alberta Speera na jae 1944. Pro náronost podobných podzemních konstrukcí se pro tyto
investiní celky hledaly vhodné prostory po celé íši. Jednalo se hlavn o rzné opuštné doly a podzemní lomy,
velké sklepy, skalní sklepy, tunely, jeskyn atp. V mnoha dalších pípadech se pistoupilo k výstavb zcela
nových štol a tunel. Z dvod asové tísn se vtšina podobných nmeckých projekt nacházela koncem války
ve stádiu hrubé stavby. Na území eskoslovenska Nmci budovali nejznámjší podzemní továrnu „Richard“
ve vápencovém dole u Litomic. Nejvtší a nejznámjší továrna byl komplex tunel „Dora“ u Nordhausenu.

Závodu FAB byly na podzim 1944 nabídnuty podzemní prostory toho asu zastavených dol
v Durynsku, ale nakonec se rozhodlo pro umístní výroby do podzemí pímo v Rýnovicích.
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Podzemní továrna dostala krycí název „Ton“ (jíl) a program její výstavby pekal vtšinu
škrt, omezení a redukcí nmeckých stavebních plán posledních msíc války. Pesunout se
sem mlo oddlení výroby jemných pevod a soukolí (Kleingetriebefertigung) na kterém
v Rýnovicích pracovalo cca 700 zamstnanc.
Továrna se razila pímo za budovami FABu do pkné jizerské žuly. Plán byl vyrazit zde
nkolik hal cca 6 metr širokých. Vlastnosti místního materiálu daly za vznik pedpokladu, že
nebude teba haly zajiš ovat vyzdívkou i jinými konstrukcemi a že práce pjdou dobe
a rychle zde vznikne cca 3000 m2 výrobní plochy.
Z dvodu geologické a ekonomické situace však byla podzemní továrna „Ton“ vybudována
ve velmi omezeném rozsahu, který ml poskytnout cca 700 m2 výrobní plochy. O problémy
se zde postaral systém poruch, které zpsoboval vykomínování chodeb a znemožoval
efektivní a rychlou výstavbu výrobních tunel. Generální smr poruch navíc probíhal v ose
budoucích hal, takže vyluoval výlom chodeb bez použití výztuže na plný plánovaný profil.
Podobné „nepedpokládané“ problémy brzdily mnoho podobných staveb, nkteré dokonce
zcela znemožnily. Z uvedených dvod byla výstavba tunel v Rýnovicích zastavena
v beznu 1945. V té dob se zaal také pipravovat plán evakuace závodu. Ražené štoly už
v dob výstavby sloužily coby protiletecký kryt. Podle vlastních výpovdí se zde ped nálety
schovávali ruští vzni koncentraního tábora (to bylo bžné i v jiných pípadech, že budované
štolové dílo již bhem stavby sloužilo úkrytovým úelm).
Ekonomicky byly tyto podzemní stavby pro zbrojní výrobu teoreticky spoítány tak, že jejich výstavba nebude
výrazn dražší než stavba nového závodu. Pvodní teoretické pedpoklady pro velkolepý plán výstavby nových
ražených podzemních továren vycházely z praktických zkušeností z tunelových staveb u Nordhausenu, kde však
v homogenních polohách anhydritu panovaly pro podobnou výstavbu takka ideální podmínky. Sice se zde
objevily problémy s krasovním, ale globáln byly marginální. Podobn dobré byly zkušenosti z rzných
podzemních lom a dol, pedevším ale z velkých komor dol na draselné soli, které spolu s objekty
u Nordhausenu poskytly stovky tisíc metr tvereních dobe chránných výrobních ploch.
Na jiných lokalitách ale byla situace zcela opaná. Podzemní závody zde sice šly budovat, nikoliv však tak
jednoduše a rychle, jako probíhala ražba v anhydritu a podobných homogenních horninách. Navíc i pi výstavb
nových rozptýlených i decentralizovaných povrchových závod se hledala ešení úspor stavebních hmot a
kapacit a ve svtle tchto nouzových ešení byly podzemní stavby opt velmi nákladné a jejich výstavba
probíhala znan pomalu. Protože investice do strojního vybavení bývala vyšší než do vlastních budov a ochrana
strojového parku se jednoznan vyplatila, hrálo se o as a na mnoha místech probíhala výstavba podzemních
výrobních ploch do posledních dn války. V jiných pípadech se zase jednalo o formální využití libovolného
podzemního prostoru a splnní shora zadaných požadavk potebných a chtných, asi jako dnes jsou biopaliva.
V mnoha pípadech byly závody pouze decentralizovány na více míst, nikoliv již do podzemí, jelikož na vyšších
místech bylo decentralizaní ešení shledáno jako postaující. Uvedené povrchové decentralizované závody a
pracovišt mly koncem války už dokonce asto kódová jména jako továrny podzemní.

Podobných podzemních staveb se mlo v širším okolí Liberce a Jablonce provádt více. Ve
vtšin pípad se jednalo o ražbu štolových kryt i adaptaci již existujících štol pro PL
kryty. Mnohde se však ani nezaalo stavt, jak ukazuje nedávný pípad místních záhadolog,
kteí marn bagrovali podzemní továrnu firmy Heinrich List v Boleslavi u ernous, která
ovšem byla pouze vyprojektována a existuje jen na nkolika plánech (projektech), v ústní
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slovesné tradici tch, co slyšeli o tchto výkresech od tch, kdo je studovali, a ve fantazii
nadšenc pro tajemství III. íše.
Výroba se z Liberecka penášela do jiných objekt, napíklad do rozestavných oddlení
továrny Richard u Litomic, kam byla koncem války sthována elektrotechnická výroba
podniku Getewent z Rychnova u Liberce, který se podobn jako FAB zabýval výrobou
zaízení (radar) pro PL obranu. Pro mateský koncern firmy FAB, velký podnik Zeiss-Ikon,
bylo budováno hned nkolik velkých podzemních továren. Nkteré z nich jsou dodnes
využívány. Dokonce byl v podzemí budován horký provoz rafinerie speciálního optického
skla pro firmu Schott AG, hlavního dodavatele optického skla pro Zeiss i FAB.
V rozestavných štolách v Rýnovicích byla podle výpovdí oitých svdk nakonec
improvizovan vybavena jedna (ostatn jediná) „hala“ pro montáž dležitých pístroj.
Ovšem do jaké míry zde nabhla výroba je otázkou, nebo záhy bylo zaízení z podzemí
evakuováno a od dubna 1945 posloužily vyprázdnné prostory jako protiletecký kryt.
Po válce se rýnovický závod FAB stal válenou koistí Rudé armády, která cenné zaízení,
stroje a rozpracované výrobky demontovala a odvezla do SSSR. ást materiál a vlastní
závod pipadl eské stran, majetková podstata závodu se stala souástí podniku ElektroPraga. Od roku 1951 se zde postupn likvidovala elektrotechnická výroba na úkor
automobilové, od roku 1954 známé pod názvem LIAZ Rýnovice, n. p.
Opuštné štoly byly po válce ureny pro výstavbu velitelského krytu závodní CO, ale po
uvolnní situace po roce 1953 zde došlo jen k drobným adaptacím a objekt sloužil také pro
skladovací úely. Na objektu „Ton“ je zajímavá ta skutenost, že dlouhá léta byly štoly v
Rýnovicích považovány za pouhý protiletecký kryt. Teprve až pelivé studium staré
dokumentace osvtlilo historii této malé podzemní továrny.
V Rýnovicích bylo zízeno nkolik barákových tábor rozdlených podle pvodu dlník, a
podle toho, zda se jednalo o civilní zamstnance, totáln nasazené i zajatce. Celkem se
jednalo o cca 20 devných barák. Pochopiteln Nmci i dlníci ze západu mli lepší
ubytovací podmínky než zajatci nebo „ostarbeitei“. Dílem se jednalo o diskriminaci, dílem o
oprávnný názor, že by východní dlníci pravdpodobn mnohé civilizaní výhody ani
nevyužili. Také hygienická zaízení a kuchyn byly oddlené. V Rýnovicích bylo v letech
1943–1945 zamstnáno celkem 21 národností, z nichž nkteré zde mly i vlastní školy
(nap. ukrajinská mla 140 žák). Rozdíl byl také v tom, zda se jednalo o zamstnance závodu
nebo dlníky stavebních firem pracujících na výstavb závodu. Celkem se v Rýnovicích
pohybovalo maximáln 6 000–7 000 dlník (vetn totáln nasazených, válených zajatc,
vz a ostrahy), z toho maximáln 4500 byly zamstnanci FAB, zbytek stavební dlníci,
ostraha apod.
První koncentraní tábor v Rýnovicích byl zízen v objektu G72 (obr. 4), v bezprostední
blízkosti podzemní továrny, což byla rozestavná velká budova, kde se narychlo dostavlo
první podlaží („tábor“ je nutno vnímat jako urité zaízení, které nemusí mít klasickou
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barákovou i táborovou dispozici), pro nmecké koncentraní tábory je hlavním píznakem to,
že byly ve správ SS, která je i stežila.

Obr. 4: Budova G72, jeden z prvních objekt koncentraního tábora Rýnovice. Jedná se pvodn o
pízemí patrové budovy, podobné, jejíž stavba byla perušena. Pozdji bylo dostavno 1. patro jako
koncentraní tábor. Foto: Martin Pibil, Jerzy Kotwak.

Do dnešních dn se zde zachovala ostnatým drátem zalátaná okna (obr. 5). V dobách
hospodaení LIAZ n. p. byla existence místa tábora dobe známá a bylo k budov
pistupováno i s uritou pietou. V interiéru se nacházely malvky jednoho ze zajatc, které
byly v roce 1954 odborn zakonzervovány. Jejich souasný osud je nejasný, objekt tábora
dnes využívá soukromá firma, ale zdá se, že mají k budov tábora kultivovaný vztah. Tábor
v budov G72 byl rozšíen i o nkolik devných barák, které byly obehnány plotem, údajn
elektrickým. Podle plán tábora se zde nacházely dv strážní vže.

Obr. 5: Budova G72 – detail. Pvodní ostnatý drát a izolátory „mížoví“ koncentraního tábora byly
v dob socialismu cílen zachovány z dvod piety (pochopiteln i ideologické propagandy) vedení
národního podnik LIAZ. Tyto artefakty pežily 20 let divoké privatizace a doufejme budou zachovány
i pro budoucí generace. Foto: Martin Pibil, Jerzy Kotwak.

Chodby továrny jsou vyražené v jizerské hrubozrnné, v blízkosti povrchu siln zvtralé žule.
Žulové tleso je prostoupené žílami melafyru, rohovce a je postižené systémem puklin
pevážn SSV-JJV a SZZ-JVV smru. Úvodní díla jsou dv vstupní štoly. Severní štola má
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železobetonový portál a protivýbuchovou pedsí, jižní štola má portál kamenný a vyraženou
nedobudovanou protivýbuchovou pedsí. Ob štoly mají rozte os 85 metr, severní je
dlouhá 50 metr, kde v hloubce cca 20 metr je vyražena jediná výrobní „hala“, resp. chodba
spojující ob vstupní štoly. V místech kížení s tmito štoly je hala vyražena na plánovaný
profil 6 metr. V místech plné šíe výrobní haly se nacházejí cihelné vestavby (obr. 6).
Pro výraznou poruchovou zónu v ose chodby nebyla hala doražena v plném profilu, protože
by to znamenalo neplánované náklady na vystrojení haly výztužemi. Poruchový systém byl
znan nasycen vodou. V severní ásti haly je obezdívkou ohrazen malý pramen, který sloužil
jako zdroj pitné vody jímané ve vstupu severní štoly.

Obr. 6: Vlevo výrobní hala, vpravo jižní pístupová chodba. V míst cihlové instalace dosáhla hala svého
plného budoucího profilu šíky 6 metr. Foto: Martin Pibil, Jerzy Kotwak.

Podzemní továrna „Ton“ je zajímavým píkladem snahy nmeckého zbrojního prmyslu
ochránit jej ped devastací spojeneckými nálety. Pedstavuje také ukázku vývoje názor
na možnost výstavby „levných“ tunelových a štolových staveb, které však nejdou naplánovat
zcela jednoduše a na libovolném míst. Rýnovické podzemí není píliš rozsáhlé, a urit není
atraktivním cílem pro akní „speleology“ i jeskyáské celebrity, ale pro zájemce o válenou
historii i vojenské podzemí je to objekt pomrn hodnotný svojí historií. Pokud budete
uvažovat o návštv, ite tak pouze se souhlasem majitele pozemku (na lokalitu není vstup
povolen), a pokud vám bude vstup povolen, nezanechávejte v podzemí odpadky a nenite
dochované artefakty.
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Protivýbuchová hráz v severní pístupové chodb.
Foto: Martin Pibil, Miroslav Sádovský.

Obchoz kolem nevybudované protivýbuchové hráze
severní vstupní chodby podzemní továrny FAB.
Foto: Martin Pibil.

Více se o podobných stavbách mžete dozvdt na www.kd-spol.cz nebo emailem:
mart.pribil@seznam.cz.
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Petzoldovy jeskyn v eském krasu
Mojmír Záviška
eská speleologická spolenost, ZO 1-11 Barrandien
email: Zaviska@seznam.cz

Nebudu se zde zabývat dívjšími pokusy o prolongaci na této lokalit, ale jen se zmíním
o našich prvních pokusech poátkem devadesátých let. Tenkrát, po seznámení se
s jednotlivými krasovými dutinami a zmapování Petzoldovy jeskyn, nás zaujal prvan na dn
jeskyn V suti, vycházející ze su ového závalu na dn tímetrové propasti.
Jelikož se tyto jeskyn nacházejí v areálu soukromé firmy a nám se tenkrát nepodailo
dohodnout se s majitelem na vstupu do areálu, bylo bádání odloženo na pozdjší dobu.
A tak roky plynuly, až koncem roku 2008 Zdenk Mengler spolu s kamarády, po odstranní
cca 3 m suti, odkryli volný otvor, kterým se podailo proniknout do nových prostor jeskyn
V suti o délce 32 m. O tomto krásném objevu nás objevitelé vzáptí informovali
a po vzájemné dohod jsme na této lokalit zaali pracovat spolen, to znamená ZO 1-11
a ZO 1-04.
Z dvodu obtížného transportu materiálu ze dna jeskyn V suti jsme se nakonec rozhodli
pokusit se do systému dostat pes nenápadný, níže položený vchod jeskyn Skulina, který leží
ve svahu, pouhých 10 m horizontáln od místa, ve kterém jsme pedpokládali další objevy.
A tak naše lenost transportovat vytžený materiál vzhru pispla k tomu, že pi pokusu
o usnadnní práce jsme pronikli do rozsáhlého jeskynního systému s nkolika jezírky,
bohatou krápníkovou výzdobou a manganovým dómem.
Zatím je délka nových prostor cca 400 m a dychtiv oekáváme, že nám tato lokalita ješt
odhalí mnohá ze svých tajemství.
Detailní informace jsou uvedeny v lánku, který vyšel v letošním Speleoforu. Další podrobný
lánek vyjde v píštím ísle asopisu Speleo.
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Dokumentární film: Stopy války v pohoí Burda
Laco Lahoda
CMA - spolenost pro výzkum historického podzemí, Lucemburská 35, Praha 3
email: laco.lahoda(@)podzemi-cma.cz

„V jihovýchodním cípu Slovenska, na behu Dunaje naproti maarskému Visegrádu, leží
liduprázdné sopené pohoí Burda. Od svta ho oddlují eky Dunaj, Hron a Ipe . Zdejší
hluboké listnaté lesy ukrývají málo známý a skoro zapomenutý systém podzemních chodeb.
Úel tchto chodeb je nejasný; místní lidé si vyprávjí, že zde za války mla být podzemní
továrna nebo muniní sklady...“
Asi 30 minutový dokumentární film ve formátu HD podle scénáe Ladislava Lahody popisuje
nedokonený komplex podzemních chodeb u slovenské osady Kováov. Vychází z výpovdí
pamtník, resp. jejich potomk a místních obyvatel, a z reálného przkumu, provádného
leny CMA v uplynulých letech.
Rozpracované podzemí je unikátní zejména dobe patrnými metodami ražby štol, šachet a
sál, které se dochovaly i díky znané odlehlosti a nepístupnosti objektu. Dosavadní
výsledky przkum naznaují spojitost objektu se skladováním nebo výrobou pohonných
hmot pro nmeckou armádu.
Film je doplnn strunou historií oblasti, ikonografií válené situace a bojových operací na
tomto území v prbhu II. svtové války a 3D vizualizací souasného i pedpokládaného
stavu podzemního objektu.
Dokumentace podzemí byla provedena práv vas ped postupujícím zánikem chodeb a mla
by být výchozím podkladem pro další zájemce o pátrání po historii tohoto a podobných
objekt.
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Dokumentární film: Hydrotžba v Divišov jeskyni II
Radim Brom
eská speleologická spolenost, ZO 1-08 Speleoklub Týnany
email: brom.radim@centrum.cz

V poadí již druhý dokument z dílny Oldy Pokorného z SS ZO 1-05 seznamuje
speleologickou veejnost s metodou hydrotžby jeskynních sediment v Divišov jeskyni
v Týnanském krasu.
Úvodní sta je vnována pedstavení Týnanského krasu a jeho jeskyní. Následuje záznam
pracovní akce poínaje instalací erpadel, hadic a dalšího potebného vybavení až po její
ukonení o nkolik dní pozdji. V ásti dokumentu jsou také zaznamenány nové prostory
tvrtého laloku, které byly objeveny pi této hydrotžb.
Akce od akce se zvyšují nároky na techniku i na lidi, a to díky mnící se hloubce
a vzdálenosti, ze které jsou sedimenty transportovány. Na každou další tžbu je nutné
pipravit nové nebo upravené hadice, erpadla i proudnice. Ale i toto je výzva, která nás láká
a nutí vše pipravit a pustit se do další akce. Hydrotžba není už jen o množství vyerpaných
kubík sediment i lidí, ale také o setkání jeskyá z rzných skupin pi této píležitosti.

— 31 —

Rejstík autor píspvk
B
Brom Radim · 31

F
Falteisek Lukáš · 3, 11
Fišáková Nývltová Miriam · 18

H
Horáek Ivan · 10, 19

K
Korba Milan · 17
Kubálek Pavel · 18
Kukla Jaroslav · 7

L
Lahoda Laco · 30
Lešinský Gabriel · 18

N
Nakládal Petr · 11

O
Olišar Petr · 16
Otava Jan · 13

P
Pibil Martin · 21

S
Stolz Daniel · 20

Z
Záviška Mojmír · 29

— 32 —

Montanistova noní mra © Marie Mikšaníková 2011

Výzkum v podzemí 2011
Odborná konference o výzkumu pírodního i umlého podzemí
Sborník abstrakt
Editoi: Lukáš Falteisek, Karel Roubík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Pírodovdecká fakulta
Místo, rok vydání: Praha, 2011
Vydání: první
Rozsah: 33 s.
Náklad: 100 ks
Neprodejné
ISBN: 978-80-7444-012-0
— 33 —

