
'řř':,(úm

NAPSAi. ANTONIN  BOČEK.

SLOUPSKÉ  7ESKYNNÍ  BLub[ŠTĚ,  KRASOVÉ  ŽLEBy,

MAtlltHA, JLEÁ`BJTESRK,ŘNTNÍ

S  MZ]=ARYI{l]VÝM   DÉMEM
JEDOVNICKO,  JOSEFSKÉ ÚDOLÍ, OCHOZSKÉ  JESKYNĚ.
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pr:Š:rcahnás:'ťTev°bpcoíd88ěsi::;ihaeíníkkuu,k°Tnac±i°:adLyíížtdejdůogíaJ€
v    pravo    po    červeno-bílé    značce,    Silnice    se    v    těch    místech
zatáčí   prudce   v   levo.   Asi   po   20   krocích   dělí   se   cest

XX.  BILOVICE - OCHOZ - HÁDECKÉ ÚDOLÍ -
OCHOZSKÁ  JESKYNĚ  -  HOSTĚNICKÉ  PROPA-

DÁNÍ  -  ŘÍČKY.

(Značka   Žluto-bílá.)

Neíiižnější   území   iMor,   Krasu   .i   jeho   podzcmn]'   svét   )sou   širší
veřejnosti  `celkem    neznáiny,    Příčina    tl{ví    hla\ně    v    tom,     že
komunikace   s   hla\'nim   městem   je   celkeni    nedostateéná   a   ies-
kynní    bludíště     ochozské     dosud    neien    ponékud    nebezpečné,

f:[`:,čí,š:he!k::§[un#:fyve#;.`#aabk;a':%:átyatona:dž:iraavépooi;:i`;
byly   co   nejdříve   účelně   řešeny.

Východiskem   k  této  velmi  vděčné   partii  je   slanice  bílovická.
Z   nádražního  náspu  sejdeme   na   silnici  a  jdeme   touto   po   mostě
přes   Svitavu   do   rozkošného   údolíčka   »Palackéhott,   v   němž   je

:ěřeov';k,vžůlůerdunýdcoh,:iladzsatopuopsá:fn,íeztuni:::gE:iĚ)emli`:::;:|Si?|

:::p:oi;o:f:;jjceek;e:hí:,o:sÍ;;p:i;rif:á;'Ěni:::;y;s`;sííii,;nt;a:t:;:i:;:i:::;d:e:?c;éh,;'i
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:;.Iít;`zĚ::3d;:%i|::i:a:!i,Z:.;;::Ěv:;;;ug:e.:s;e:,r:a:§ce::yceT:!!:Ílí?k::C;e;íáh;az::'eTS:d:i

;{tr;h:;s:;§:;,§;;:::;;:;n;;s,:[;;;::É;;;:e;c;:p[y;bí:;;e;:;řív::íÍ:;:rgí`e;;;o]:í;r:;zee;n;3:5:jk;o

;e:::i;;eo;yác.í:o;jni,iíÉk:;#;::á;áž:dn::|o;ke:k::u:::,u;:od:p::::z:s!;iju:č::n:si:;;
středním    devonem.    U    kamenného    splavu    vcházíme    do    lesa,
z   něhož   vyčnívají   po   obou   údolni'ch   stráních   Šedomodré   holé
nc3oF]%híst:°::it:€o S#bkkyu dá:. uydáopi:ni:.deckého,   v   místě   na

;;;!:i:;:yíeí-in3;eírii;íEeid;u;ÍÍ;:t.ii;JÍíríiíia!i;i;;::í:;d:;Íi:;íííkj;;nís;;ai:n;vuěi;r::!i:i

i|:;;:;:d?E::i:rí#;8rŤ!:.;Íad#ípií##°*o#ÍEe:Íiizí:}eg;;;!Í;gěsh:aĚ°ZÍ
Za   necelÝch   200  kroků   končí   pak   úzký  chobot,   v   němž   i)ře-

dcšlá   jeskyňka   se   nachází,   a   vcházíme   do   romantického   údoli
hádeckého,   Toto   se   v   místech,   kde    ústí   údoli'čko    ochozské,
rozšiřuje  v   čarokrásnou  kotlinu,  v  níž   se  sbíhaií  od  sev.-západu

#e;::é;:v:y:bá:ž:í,bzezťvét::Ékáí::ny:;ký:ihí:p:a:d«uú;a:k:áouu::oá.o;:ia.Ř#at!;:ka::o:Í

;:nhizÝn§ayp:a!áídraio?Š;Ey°enži:t::Pdenk:á::b:°;:«t.ěviy;;eťů°ísí3ž::»;ké:'sš:íeis;tk:«:anč[:;:;:
l(,8ické.

Ír,h:.:pii#:::kvh:eot,';::yi:::a!iooezčs#á::,::'e.i#!u:o;.:t:o:a;s;:r,;u::;e,;es;:k:y;ň:k::'Ísěl,i
šího   vodního   stavu,

sk:|ř:íšerd.šf|i,dřneavějneíínTžůs.t3ÉátÉ:atj:i-:a,pýoz:,va,Y.éÉ;r.an:;kn,`eení:
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;.:áte:thf:,bn:!pža:t!,Ěna:Í:;nci:!žooI:?iv:3r::vŠ:imTV:v:y:žčoík:Éef|od;,|ií:e3č::;;
Je   to  vchod   do

KRÁPNiKOVÉ   JESKYNĚ   OCHOZSKÉ.

49.  -  HOSTĚNICKÉ  PROPADÁNÍ.

Jeskyně   tato   byla   objevena,  čirou   náhodou   r.   1831.   Původní

:ávdorinj::`nží:evd.ů.jás#námvěn,iekaJ;.stjřeí|ea:;m3,mayéávnaetuzá,.`deěvn:

5:3šggíězjáe,ozpynej,káá.sbněějiác,ELenbei:žthš,íéchp,vů,#:r.mF::s:,na:činniiá
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L:..=É.`iT....:..:-.:.`-.`.l.':;i:.,`..-i:.:,..::t...i`;..-,.'i..;.,:...,...:.`..ť.:i:.`..:."..`..T,.::`:`.i.,',:..,+`....:..:,..:,;-,`;

i!c:vis;tězíev.n:Í#tš:e:r;ý;;i:n:i:á:?::a,h:;kj::=;i:Í;dit;e:::bÉti;t:ěbnk:tc;:vš:?,o!t;oo;ť:

á:avc!.t:í;i;í.eh::rhoot:t:iu,e;#:tLekT`aakstrsěm:ýttookčel:.l.avž;e#cní
1-          '        .                         ,                                 _'      Y       ,_     __±   __1_±1__            \r__,`±_       J_..J__l^-

a:::Ši:]:':ě::z°Ši§áSŽÉZÍ:rvaatŤťoáEa:řeí]%niž:iť?'ří;Cohd:tdííš:;ci,čjáš-í

g;:tnéík;aží.rn:u°tdkcl:;:kykžveii:ái:y:n::,ičíelzik:tBe::é:ť:?:i,idseí#Teehn;ší;°ťín3aryod:`iÉj
Hádeckého   potoka.

dice«   obnáší   a§i   175   m.

sínť;:ků:to,ešeat§áh:emd:y::Ečo:ébá?fkoyuá4)odvá:::?íí:enfopohlievvnéí

í;;§a;n;:uíj:;ini;;`e;{!;§:í#ii!:§::h::í;§;P;;!Íjí:::::Íiaízii::iss;:%:V:;;ir;ih;:e;§jt:o;§i:ii°Í

;t,;šviekái:ydéysk.tí:éhpo.,SToeuvs:::g:,í,:;n;:::;šh:orzoš:řpur,oeétí?:jínáé
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í:`:ř;:těín?evépopk°rvy[taakvku[t=:řv]';iímísat[:u:ý.S°hsétr:;dj°epápdčykněpt;:

50.   ~  HLAVNÍ  DÓM  V   OCHOZSKÉ   JESKYNI.

ieř,;,t:ye:zanŤ;;rEo:pl:Ěí::i:?zebpaovzn:,:k:;p:níťt:;s!eíéE;:nzía|,Š.:ytEuzá?iko?:č

]4Ó

h|iEió,gh.nanbáýpvivivév,:sei::tš:.É';řáišiě?ovel;::.í'ek:;i:::i:,íÉte!:

SíemtáhhoT:ěj€?,Zvnai:é;doéd]g:éuYeýzši::Eás:rh°opdubase(5S):áí€e:ámjed€[ye.'

í]t;i::s;±:ib:dc:::,:Out;:dl#goš:č::;,`a;;í??O;ÍjřL[a:!!žie:j:v!?:!::p:dzdo='iíís3z::;:F:ue::::!::€:

;`,;š#í:?Íe.žden:::Íhul:;nny:c:,:na:;šn,:Í;v;:r:;;;š,;::::sÍ:;eo:uo:;?o:É:d?oa;á:u:

\:,;:::;:,:as§::;í::;:;;t;::;§ut::;:Í::o]e;t::;;:;:;:;s;;o;:N:á%:::g:h:b;:;§Í:;;Í;§:]s::t:{:%:v:b;[;

!,7e;e:;:n:;jtstk;s:;;:ki::;;;o':u::cn;:a;gii;á,ia;Í;n;ě:1o:,|:;š!;:;i;;i:|:t;;::'!n:,o;:

:::;;?::°i{;:{S:;°m:]:5;r:;:i:;n:ki:U;k:][]::Ě%]P;n;]Sjeyo:dd:b:;i::jf*::!=:íĚo'vvbaĚ
vanitou   hrází   chodba    (8),   kterou   pí.itéká    podzemní   potok   a

ii;{iii!:ÍÍ::::Í:e;iíi:a;P;gi§iíjě:Sv;:Ífií:i;;;e;t§:;rt:b;;í§píi;:§;:;;:;§:j;i:§:i°ijt;§jipín?::;

šae?i::::ií:m;:::áíh;?bíu:,Íž,:nn:čníko,Ce?re;dz:p;r:aťižd:řzeniíocíe:a:e#§:np`žn;8í;C;í,sií0:,:
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řuje   do   »Kameimého   žlíbku«   v   místa,   kde   se   nalézá   balvany

;;iv:a::ý:?§;d::i;cZ:igpt:oa:;a:z:e::;::°kcdiae;::§:y:di°;eu'isátgé:v::h:i;éběc!Íc°e::;a;;#;:v'ů;Í
.isi   6   m   Široká   a   asi   2   ni   vysoká,   Strop,   na   počátku   plochý,

51.   -   SMUTEČNi   VRBA   V   0CHOZSKÉ   JESKYNI.

Íi;sí§:;k.iíí:i:;!%o!Íj.:y:i:;;š!iů::Íi:;;:;!;;:o;kío:;c:Í:;o;!ijn,i#*céíh:e.}3:fi.iíj!;:eíío;;;ií
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:::n:t;:;ší::::::;ř:a;;iíR!i!*,::í:;i;iecí:;a:z:Í::|i,:Í::::j:::§itio::;tí;3'jci::i:oo::i
jež  nazvány

NOVÁ   OCHOZSKÁ   JF.,SKYNÉ.

§:a:Ť:;%;je;:če:ŠtŤ;p:r:uak::::t;tk:kos,;:í,x::;s:eo§j:r;o;::ít:y::ťt;ý;žínísřťzuod;a&fiĚo]::t:cv:h:,
t\-oříc   tak   větší   síň.   Podél   pravé   stěny   je   koryto   potoka.   T

iiavtořáE:ií:fhz:dteoi'ž:oie:í:tž`,tedezá?rí:á;tésem;s;tá;ááTeěmbžr

tédkyáž  á3í t:guž,:ír;Íe:,;:[ekký. vg:,  ckht%:;yžmkítneěrnoýuá  jtsrTteív:řdíě::   :
i:`ůže   dosti   rychle   uniknouti.

á,:::::Ío:o:zř::č:rié,pz:v:ev::ar:ás:ereui;to:i::kitě:,i:žědeís;:3dň.ů:h'Ťtíěns;i:ksr`:

:;šc:hevč;naě::híí:b[k:y:d:[o#ca;v:aěžšr:oa§í:ucphotoíd:#:[:crc:hpákzríápp€,:kmůTdtr:

::kk:!,pn»Í,kštr:<i,lnzě:;ííhabvaýití=,o!:t|:.ořrej,paosťivěněř,ašáutvs::,:;n

i:aa`Ír;a;E;t;š:kí;ů:pš:iepĚ::,.:yed;iff;s::,tviov:;:;tí:je;;;!;d;:.:soátin;:Íjen;,*iří:::|:|Í|:c:
zničiti.

Pak   následuje    dlouhá,    nízká    chodba,    přeplněná   výzdot
krápníkovou.   V   části   této   jsou   po   levé   straně   mezi   dnem

it:r,ov:::::;.b?ýb;';±:;o:;:É::ptárí:ťů:ř:á;a;;ížo::ioj;!::i::s,lyK;;;j.::::ž,:i;h;oĚ:ož:
délku   27€   m   a   objem   přes   3   m,   I   tato   prostora   je   bohata

gt°r€ípYě:étpvřaervy,áá:Íípnííokr°mv;'zkátceiroénksopv]]ýt:ajíseh[azvonuěbkzovpáunikn
okrajích,

;:,:|a::::šÍ§,ř,|:n:y;tn`v;!ningě5:#;:d:::k:,e::pv::ikž;,:r!e;Í;rnf:;ht:::n:špe;:::'a#i:



§r;i%;ÍĚií§i;;í:;;;;§i::;tííe:`§:;:ái!ÍÍ:::o;;uij::i;e:;;;Í::'i{;Í'si;Í:a:::e:::§;;co;h:s;eů;§:Í;::r;::

52.   -   >>LUSTR«   V   OCHOZSKÉ   JESKYNI.

í;:p;i;:]it;:Í;§íií:§;::;]í:i3i;b:y:;:;`u;;i:;e;:;;;Í:z;Otí:;í;;;í;;;;s;:§i;e;r:::!:iv;oí::z:::::iiv!;iiť
plně   ucpána   a   jen   nepatrné   otvory   umožňuji,   že   s   námahou

50

!Íj#:::tti;!::,Í,e`:;;oiuiíci::e,:i.:i!:p:r!ot;;taíá:ůáš:::`:nůa;:t::::esd::á::ául:g;:h:;::rr:e:,i:::rá
kynnímu   a   staneme   opět   v   údolí  hádeckém.

53.  -  »HROZEN«  V  OCHOZSKÉ  JESKYNI.

:ev:s|í:Í:!;;Í:;:É;i:;i;i:3u;;!;á;;::;iiíd:Í%;:;;::;c::Í:Í{3Í:#:i::;:;:;e;i;k;:;;:::t;Íi;:is,,i;o:;:h;o;;;;:
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::á:ýE;spcřh.odé?n«é,v.€#|eLeé5d.?,a::rčonkěýdae=:i2sv=t|::s.oiĚd:

;:ei::;íjza:Š:!i.!c.:n:y:d!;;íé::k:,az:m:d!:ííii.iv:níá;ii;:iaři;:z:iáíy:;dsit;o;z:oíd|:b:igb!!i
prohlédnouti   tuto   jeskyni   zevrubně,   je   nutno   opatříti   se   §vět-
lem   a   vhodným   šatem.

V   tomtéž    svahu,    blíže.   k    hřebenu    ochozu,    od    předešlé    asi

bůL=ÉZĚ6Ě=éá#ktcrrou_j_§_ri_e7í_ž
150   kroků   vzdálená,    i.e
při   cestě   ochozským   žlí

:tyoTple+d3z::oať!O:g"i:nán;o:§í'tí:;`!d!:,á#zrvaái]fí2tu:a:roKzp::?:s:etvtonu::v:;ii::uii
která  souvisí  pravděpodóbně  s  podzemnímí  vodami,  slují  Malči-
I\Inou.

!!;;oevk;rj|Ša:,Í.e,e:s:k:ťhg:,t:z:;,:áJéšíTí,š!..,aí,r,:,oáť::hoédnaísT,2,oe=eŇtš:á

huT:aůtívz:fácíhnáědmešksýeptátonkaá:zhzreamn;d:váonhs[5,:ůhkuváap§:n;ům:

E:iáu::áiirmc:áá]ť*:ím.S788`°ksr]:Ezmodúť:iío|;Vmyí:{:ě:týoTíhmá:::g
kde   jsou   i  klíče   od   jeskyně   Ochozské   uschovány

Několik   kroků   za  hái.ovnou   odbočuje   do   stráně   v   pravo   pě-

í:,:kmá:-nsíáůě:,:esívo:s,eÉp::ů:ě`nEi;Í:k,Ě:::étn::,áf€ů:e:i';í:invi;:,:e:vo.hk:t;:::

E,euíé ase§ešjiíá:ee rodzok|a#§p`Špá::í  É::tíé   :t:;tněě:ického    potoka,
Údolí   toto   je    z   nejznamenitějších ch   údolí v   Mor.

údolí  ostatních,
2čkoliv   potok   hostěnický,   pokud   teče   na   podkladu   kulmovém,
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`'ech.   Dr.   M.   Kříž

zachovává   tu   směr    od   severovýchodu    k    jihozápadu.    Jakmile
však  dojde  území  krasového,  obrací  se  směrem   celkem   k  seve-

i:;!::;:::;;:e:;i:;yip!:i;Í:í;;s,;::e;iu;pk:š:uii:ni:á:g:Th::i!;:i:áos;;r::;::g:v:2i;o:v;::i:iíc;hd:o;:ji
Další   ponory   jsou   nedaleko   tohoto   místa   v   hlinitých   nápla-

základě'  svého   měření,   že   kd-yby

#;y!,:`;uei:.:íjta:%c;[r-o;::na:n:z:g:i;Í:Íu;Elš,:kd::.rTy,atpeřáe#y`:řb:y:u!;eysuitt:u.:
Cesta   tímto   žlíbkem   je   z   nejvděčnějších   partií   v   Mor.   Krasu.

2l:,štks;;=háž?r:ahnoedáf.yúh:ečv:í:?nkíoiíokn,;sr.kmr:ÍFiiřisékhy.#.1:,::

#ů:#éés?ěaá?:n#ís:;a`;íross:o`?Semnétirhv!incae:tíTNaas#áytk:řž:íhba{ZJ
zpozorujeme   po   pravé   straně   závrt,   v   iehož   blízkosti   ).e   skalní

;:.:diá;Íik;e::oů:;:e:;:czvíe;Í.Šhk;:en::e:á;'r:n:áTems?:yen:ťF:c;1[p:1:5ů.roevmé:eki:P:r:o:

;;t:,!!í:jk#u::ti:;:si:::::mooe:no;tiieékky;:ht:Í;:c:in:,,tk;:onv;e;|,;íjtá;;ž:.t:;|žs3,p:t;erE.t;
h]éHqnne°dut[př?r:gt:dži?;kuu  E:Sthěáná:;kého   údoií   je   po   levé   straně,

vJí_žp_íEn_rsicah+++zeťzýšce-44~q!i,-ot+roi;   k   důležité   jeskyni,
Pekáma,

Krasu,   vyvčrá.

(

též   Kostelík.   neb   Diravice,
ký.  Pozůstává

Vchod    její   je    asi
ého.   Širokého   tu-

se   do   dé]ky   60   m.   Tam   končí   j'e§kyně   ucpa-

]Í;,ř::zs=Ť:=,ža:bkeí:;*#y;{;:;:Ek;jTÍcpE;ř;t:r,Ío{,:;í=oísžtb;y:t:ykz:j;,;::síyo:,Ííj:[dí;§í

;!!ří::t;:ae:::;;::e.dkřtr:Vi::::;a:<::iz8:r:e,cpid:e;.ž::V:Ív;d:;::a.hi2:Čtesniěi;v:ě:,::Jšs;Í.i
dámy,  z  kterých  voda  odtéká  úzkýmí  kanály   do   tohoto   mí§ta.
z   něhož   pak   jako   vaucluský   pi`amen,   nejmenší   z   oněch   v   Mor.
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tiché    údolí.    vroubené    lesna-
rTEř7mvTFTstou

Í':ííiřro:k:oi*é:Í;;i;taa#;si:;j#e-e*e;:;ek:;tnod:Ěe:;'2ií;;j
deÉí:í:ív::stoapuvs:íáe _pás  do  nĚ±kamž, dospějeme
buď   odbočkou   na

| f:á:íT,ee t;:  Éřá:ť
ý<T%ržn-e#s*áó2Éšgž#**brai'.Cú

š±#;:\řť_
__     )   Bo"(jěft_

44 hÁLt~"ohk^%:H%
ťpflA,.  d^ aAr.stqy <

qpti.  d4 Ůicr44úftcu

+ ' Y,y30, -±- . ď .
+    KnÁk,        ,,

<  ZGÁÁtt%

Lý!é- --kciÁ41 -1`
Wb4J.`í`_ť =.iJu` ť...3ťJ

•`i-.-:           .       I--

fttiďri

SEZNAM  PIÁNŮ
A

VYfvĚTI,lvKY  K )ICH PúVOD

1.  SI,OUP)KO-šOšůVECKÉ  )E)KYN. BI,l]D
(Půdorys.)

ken:;:mh:'`#ip:Š;:ijá;!:|:V:ýe:ř#t:;o:u:d:.d:r:;oýeů:aénnmÉeáp,i,ú:E:
Kras   a

k  horním,

odzemní   svět«
án  v  tomto.i)růvodcí  jest  doph`ikein   ;eh

(Prahá,   nakl.   Al,    Wiesneró

i:c:ia:r:::í;kcvy;n::Ía;c:,;Í:áoíbíe:n;iř:|fííš:#a;j:Íjo;r:šÍ|í.š:;,
sTsěerkáí ).€j,m ::i:res:odaní:?  E::::e#tEó.|ronT;|j  S:

c''ázka
a   Komenského    jeskyně   mapoval   dr.   P;'oc-h-á-Ž-k=

€":kcl,«.

ii.  viiiTocHÁ  pnopA§T.
tprůřez.)

Dle   objcvů   a   měření   »jeskynní   sekce«   nakreslíl   K.   Hu'n

111.  KATFŘ"]l(Á  )ESKYNĚ.
(Půdorys   upravených   částí.)

n}ohl-  iiž   dok®nčit.


