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Vážení čtenáři!

Toto již třetí číslo se vám dostává do rukou, kdy uŽ léto

pomalu končí. Konce světa jsme se po zatmění slunce
bohudiH< nedočkali a Estavela se také, jak se zdá dožije nc>
jen konce tisíciletí. Někteří prožili slunné dny v horách,
chladnomilní jeskyňáři trávili parné dny v chladu podze-

mí, kde se věnovali bádání a vÝzkumům a ,,skalní filozofové" v příšeří krčem debatili o tom co bylo a co by se da-

lo... Rozhodně je o čem psát a možnost podělit se o vÝ
sledky svého snažení s ostatními.
Ne všechno se daří podle našich představ a dá mnoho
úsilí udržet Estavelu při životě. Velký dík patří těm, kteří

nás podporuií. Přibívá nám poměrně mnoho kvalitních
barevných snímků, ale nejsme schopní je prozatím otis-

kovat z finančních důvodů. Pokud se situace nezlepší, bu
deme nuceni přistoupit i k dalším úsporným opatřením
(vnitřni strana obálky ČernobiHá, zmenšit poče( stran

apod.). Od druhého ročníku se chceme věnovat vi'ce
technice. Byli bychom rádi, kdyby jste nám zaslali vaše

jESKYŇÁŘŮ DO BARAZDALÁŠE
RNDr. |an Himmel
VÝSLEDKY REVIZNl'HO VÝZKUMU

TAKZVANÉ ,,ABSOLONOvy VyvÁŽKY"
PŘED jESKYNÍ PEKÁRNOU

nápady, zkušenosti a náčrty, fotografiie, zlepšováky, kurL

oziv a vámi použivanou osvědčenou výstroj, světla, vozítka a další zajímavosti z oblasti praktické speleologie.

Díky Vám a v příštích číslech naschledanou
šéíredaktor Filip Doležal
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Petr Kos
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CHKO MORAVSKÝ KRAS -PŘÍRODNÍ REZERVACE A PAMÁTKY
Leoš Štefka, Správa CHKO Moravský kras

Při'rodně cenné lokality lze vyhlásit za

PR Bílá voda

kové výměře 556,4634 ha. Předmětem cr

zvláště chráněné. Zati'mco národní parky

chrany ploště největší a nejcennějši` rezer-

Na katastrálni'm Územi' Holštejn a Lipo-

nebo chráněné krajinné oblasti zauji'maji'

vace Moravského krasu jsou podzemni. a

vec byla vyhláškou ONV v Blansku ze dne

plošně rozsáhlá územi', za dalši` čtyři kate-

povrchové krasové jevy, geomorfologicky

19.dubna 1990 zři'zena při'rodni' rezervace

gorie jsou vyhlašována menši' území několi-

různorodý povrch, zejména Údoli` Punkvy,

o výměře 34,3694 ha. Je určena k ochraně

ka stovek m2 až několika stovek hektarů.

Pusty a Suchý žleb a propast Macocha s \ý

Tato takzvaná maloplošná chráněná územi`

raznc)u klimatickou a vegetačni' inverzi' i do-

s pozoruhodnou koncentraci' podzemnt'ch

se od sebe liši' jak způsobem vyhlašování,

chovaná přirozená a přírodě bli'zká rostlin-

a povrchových krasových jevů s převážně při-

tak i podmi'nkami ochrany.

ná

rozenÝmi

Kategorie chráněného územi' a základ-

i živočišná

společenstva s výskytem

chráněných a endemických druhů.

lesni'mi porosty a výskytem chrá-

něných a ohrožených druhů rostlin a živočL

ni' ochranný režim je dán zákonem č.

chů. Ochranou je zabezpečena i historicky

NPP Býčí skála

114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (zejména §§ 28 - 45). Zákon rozlišuje národni'

ponorného poloslepého krasového údoli`

vÝznamná zřícenina Holštejnského hradu„

Zři'zena výnosem MK ČSR ze dne
PR Březinka

přírodni' rezervace (NPR), přírodní rezerva-

29.dubna 1975, čj. 7 831/75 na katastráL

ce (PR), národni' při'rodni' památky (NPP) a

ním území Habrůvka. Rozloha je 18,48 ha.

při'rodni' památky (PP). Samostatnou kate-

Předmětem ochrany jsou podzemni' a povr-

gorii. jsou památné stromy (PS).

chové krasové jevy i zachovalá přirozená

ni'm územi'

lesní společenstva a dále významná arche-

6,36 ha. |e určena k ochraně přirozené bu-

ologická a speleologická lokalita jeskyně

činy na vápencové plošině.

Na Území CHKO Moravský kras jsou k
1.1.1999 vyhlášeny :

Zři.zena výnosem MK ČSR ze dne 29.
prosince 1973 čj. 18 583/73 na katastrál-

Březina. Celková vÝměra je

Býčí skála.

NPR Habrůvecká buďna

pR Čihadlo

NPP Jeskyně Pekárna

Zři'zena vÝnosem MK ČSR ze dne
29.dubna 1975 čj. 7 833/75 na katastráL

ním územi'

Habrůvka k ochrané přiroze-

Zři'zena výnosem
31.prosince

1933

č.

Zři.zena vÝnosem MK ČSR ze dne 1.ři`j-

MšaNO ze dne
143-547-V.

na

k.ú.

ných lesni'ch porostů s převahou buku na

Mokrá. Ceková výměra je 14 ha. Předmě-

vápencích a rudických vrstvách Moravské-

tem ochrany je jeskyně Pekárna.

ho krasu. Rozloha rezervace je 85,21 ha.

Zřízena vyhláškou MŠVU ze dne 2.zá-

Babice nad Svitavou. Celková

rozloha je

55,22 ha. Posláním rezervace je ochrana
přirozených listnatých porostů s bohatým

zastoupením chráněných a ohrožených

NPP Rudické propadání

NPR Hádecká planinka

na 1976 Čj. 7 037/76 na katastrálni'm území

Zřízena vyhláškou ONV v Blansku ze

druhů rostlin. Předmětem ochrany jsou i

povrchové a podzemní krasové jevy.

dne 19.dubna i990 na katastrálni'm územi'

ři' 1950 čj.147.300/50-lv/1 na katastrálni`m

Rudice a Jedovnice. Celková výměra je

území obce Kanice. Rozloha je 79,51 ha.

4,4007 ha. |e určena k ochraně uzávěrové

Předmětem ochrany jsou přirozené lesníi` a

části slepého |edovnického údolí s lokalita-

lesostepni'i` společenstva

PR Dřínová
Zřízena vÝnosem

MK ČSR ze dne

29.prosince 1973 čj. 18 923/73 na katast-

nejjižnější Části

mi význačných rostlinných druhů. Jeskynni'

rálni.m územi' Babice nad Svitavou. Celková

Moravského krasu s bohatým zastoupeni'm

systém je významným zimovištěm chráně-

vÝměra je 24,30 ha. Ci'lem je ochrana přiro-

chráněných a ohrožených druhů rostlin a

ných druhů netopýrů. Ochranou je zabez-

zených porostů s dři'nem na styku vápenců

živočichů.

pečeno i archeologické naleziště z obdobi'

a brněnské vyvřeliny.

magdalenienu. Chráněno je bohatství pod-

NPR Josefské údolí

zemni'ch i povrchovÝch krasových jevů.

Zři'zena výnosem MK ČSR ze dne
5.prosince 1977, čj. 6 091/77 na katastrál-

PR Mokřad pod llpečkem
Zři`zena vyhláškou Správy CHKO Mo-

PR BaJcarova skála - Vintoky

ravský kras č.1/97 ze dne 1.1.1998 na ka-

ni'm území Olomučany a Babice nad Svita-

Zři'zena vyhláškou Správy CHKO Mo-

vou k ochraně původních lesni'ch typů bu-

ravský kras č.1/98 ze dne 1.5.1998 na ka-

Celková vÝměra je 2,0865 ha. Posláni'm re

čin a dubin na devonském vápenci a jeho

tastru obce Ostrov u Macochy. Celková vÝ-

zervace je ochrana prameniště, podmáče

styku s brněnskou vyvřelinou. Výměra je

měra je 7,0938 ha. Posláním rezervace je D

né louky a mokřadu s charakteri5tickými

113,58 ha.

chrana geomorfologicky cenného krasové-

rostlinnými a živočišnými společenstvy.

tastrálni'm území obce Křtiny a |edovnice.

ho území s jeho jeskynni'mi systémy (jesky-

NPR Vývěry Punkvy

ně Balcarka, Vintocké propasti aj.), jež jsou

Zřízena vyhláškou MŽP ČR č. 105/97

i vÝznamnými zimovišti netopýrů. Dále o-

Sb. ze dne 16.4.1997 na katastrálních úze-

chrana druhotných stepních a lesostepni'ch

mích obci` Blansko, Lažánky u Blanska, Ost-

společenstev s výskytem chráněných a

rov u Macochy, Suchdol v Moravském kra-

ohrožených druhů.

su, Téchov a Vilémovice u Macochy v cel-

PR`U Brněnky

Zři'zena výnosem MK ČSR ze dne
29.prosince 1973 čj.18 462/73 na katast-

rálni`m

územi' Kanice. Celková výměra je

12,00 ha. Ci'lem je ochrana přirozených les-

ni'ch porostů s převahou dubu a habru .
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PR Údolí ŘÍčky

PR U Výpustku

ha, z toho cca 1,5 ha zasahuje na územi`

Zři'zena výnosem MK ČSR ze dne

CHKO Moravský kras. Zři'zena k ochraně

ravský kras ze dne 31. srpna 1995 na katast-

11.července 1977 čj. 6 084/77 na katastrál-

rálním

ni`m územi.

geomorfologicky cenného územi` s původními lesni`mi porosty a vzácnou květenou.

Zři`zena vyhláškou Správy CHKO Mo-

Územi. Hostěnice,

Mokrá u

Brna,

Březina. Celková výměra je

Ochoz u Brna. Celková výměra rezervace je

21,43 ha. Předmětem ochrany jsou přiroze-

141,3567 ha. Posláni.m rezervace je ochrana

né listnaté porosty a rozsáhlé jeskynni'

geomorfologjcky cenného krasového

systémy.

mi' s jeskynni'mi

systémy

úze-

Ve vyhlašovaci'm řízeni' je PR Sloupskc>

šošůvské jeskyně, s jeji'mž zřízeni'm Správa

(např. jeskyně

CHKO poči'tá ještě roce 1999.

PP U staré vápenice

Ochozská) a vÝznačnými archeologickými

V při'štím pokračováni' si všimneme zá-

lokalitami (např. jeskyně Pekárna a Švédův

Zři'zena vyhláškou ONV Brno-venkov

stůl). Dále i ochrana přirozených a při'rodě

ze dne 22. listopadu 1990 na katastrálni`m

mi` se zvláštni'm zřetelem k ochraně kraso-

bli'zkých lesni`ch a lesostepni`ch společenstev.

územi.

vých jevů.

Horákov. Celková výměra je 11,00

kladních ochranných podmi`nek těchto úze-

ZMĚNA KVALllY VODY V ZÁVISLOSTI NA STAVU

VEGETAČNÍHO DOPROVODU VODNÍCH TOKŮ
Miloslav Šlezingr

Vegetačni` doprovod vodni'ho toku má v mnoha aspektech vý-

při zvyšováni' samočisti'ci' schopnosti toku. Ale toto by nebylo úpl-

razný vliv na kvalitu vody v toku. Dovolím si zde uvést alespoň zá-

ně pravdou, především v případě menši.ch vodni'ch toků a potoků,

kladni' vÝčet Íunkci vegetačni`ho doprovodu vodni`ho toku, s ohle-

kde funkce břehovÝch i doprovodných porostů splývá.

dem na jeho neopominutelnou funkci v krajině.

Velmi důležité je ale konstatováni', že či'm je větší délka tzv. „o-

močeného obvodu" ,ti'm je větší píavděpodobnost zvýšeni' samo1. Funkce protierozni`, protiabrazni`

čisti'ci' schopnosti toku. „Omočeným obvodem" je zde vlastně

2. Funkce protideílačni`

myšlen veškerý povrch ponořených části' rostlin, kamenů, aj. který

3. Funkce ochranná před zarůstáni'm a zanášeni'm říčni'ho koryta

je osídlován mikroorganismy, jež se podílejí základni' měrou na od-

4. Funkce kvality vody -vliv na samočisti'ci' schopnost

straňováni` organického znečištěni` v toku.

vodni'ho toku

Tedy či`m je kvalitnějši', zapojenějši' a vitálnější břeho\n7 porost,

5. Funkce Útočiště fauny žiji.ci' v bli'zkosti vodních ploch

ti'm je možno předpokládat i výraznější projevy samočisti`ci` schop-

6. Funkce estetická

nosti toku. Do toku totiž zasahují části kořenového systému, mi'sty

7. Funkce produkční

i splývající větve a spolu s nerovnostmi dna a balvany v toku vzní-

8. Funkce přirozeného biokoridoru

kaji' ideální mi'sta pro osídlováni` mikroorganismy. Další podmi'nkou

9. Funkce rekreačni`
10. Funkce hygienická a dalši'

rozvoje samočistící schopnosti je pak dostatečně provzdušněný
vodni` proud, existence zasti'něných i osluněných části' toku, aj.

Z uvedeného tedy plyne, že právě necitlivě odstraněný bře-

Z uvedeného je patrné, že vegetační doprovod je nedi'lnou a

ho\ý porost může být jednou z při'čin výrazné změny kvality vody

velice důležitou součástí okoli. vodni'ho toku. Nejinak tomu je i v

ve sledovaném úseku vodni`ho toku. Proto je velmi důležité chránit

krasovÝch oblastech. Zde však vystupuje do popředí určité speci-

stávajíci' břehové porosty a vytvářet podmínky pro jejich přirozenÝ

fikum, a ti'm bývá jedinečnost břehového pásma a celého nejbliž-

rozvoj s minimem lidských zásahů. Tyto zásahy -předevši'm ve for-

ši'ho okoli' nadzemni'ch části` toku. Předevši'm drobné vodni` toky

mě proři'zek, odstraňování přestárlých a proschlých jedinců, či vý-

zde mi'stně měni. své koryto, mizi' v propadáni.ch a znovu se obje-

vratů isou však nezbytné při vÝrazném snižováni. průtočné kapa-

vuji' o mnoho desi`tek či stovek metrů dále. Proto zde většinou ne--

city ři`Čni'ho koryta.

nacházi'me souvislé břehové porosty v takové formě jako u jiných,

Dále je mnohdy vhodné podpořit zvýšeni' kvality vegetačni`-

mimokrasových toků. 1 z tohoto důvodu je nutno chránit stávaji'cí

ho doprovodu toků výsadbou vhodných dřevin. Tedy vytvořeni'm

porosty a podporovat v plné mi'ře plněni' jejich základni'ch íunkci'.

vhodné druhové a prostorové skladby porostů. Důležitou podmi'n-

Z těchto funkci' si všimneme předevši`m vlivu vegetačni.ho do-

provodu na kvalitu vody v toku. V prvé fázi je nutno připomenout

rozděleni' vegetačni'ho doprovodu na břehové porosty a doprovodné porosty. Hlavni'm Úkolem břehových porostů je spolupůsobit při zajišt'ování stability břehů koryta (mimo této hlavni' úlohy pl-

kou však je podpora rozvoje autochtonních, tedy mi'stni'ch druhů a
neplést si Úpravy vegetačni'ho doprovodu vodni'ho toku s Úpravami

parkovými.

0 hlavních zásadách navrhováni` vhodných úprav vegetačni'ho doprovodu toku si povi'me v některém z příštích či'sel.

ni. však i většinu ostatni'ch funkci` vegetačni`ho doprovodu). Dopro
vodné porosty se pak F)ředevši`m podi'leji' na plněni' ostatni`ch -vÝše

vyjmenovaných -funkci` vegetačni`ho doprovodu toku.
Mohli bychom tedy ři'ci, že břehové porosty mají větši` význam

Tento článek vznikl v rámci zajišt.ovánt. podkladů a následného

zpracováváni' vědeckovÝzkumného záměru ÚVST VUT FAST Brno,
týkaji'ci'ho se kvality vody, pro léta 1999 -2003.
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ÚVOD DO TVORBY DIGITÁLNíCH MAP KRASOVÝCH JEVŮ
lvan Balák, Správa CHKO MoravskÝ kras

SOUŘADNICOVE SVSTÉMY

(1. díl)

Na územi' České republiky se můžeme setkat předevši'm se

Digiiální mapy krasovÝch jevů, kieré se s násiupem vÝpočetní

techniky začínají prosazovat i v rámci amaiérské speleologie,

dvěma základni`mi souřadnicovými systémy:

znamenají zásadni kvalitaiivní změnu v dokumeniačni Činnosti.

Souřadnicový systém 1942 (S42)

Znamenaji však také zcela zásadní změny ve způsobu měřeni

a vyhodnocování terénních údajů a promítaji se {ak do komplexní

V tomto souřadnicovém systému jsou zpracovány topografic-

metodiky iěchto praci. Vzhledem k tomu, že dokonalé zvládnuií

ké mapy, někdy též nazývané „vojenské", které jsou vydávány vo-

technologie digiiálnich map s sebou přináší řadu úskalí, chtěl bych

jenskou topografickou službou v měři.tkové řadě

touio cestou poskytnout základni návod k ošetření běžnÝch

1 :200000 (topografické mapy větši.ch méři`tek již delši` dobu ne-

meiodickÝch chyb, které se v iomto speciálním kartograíickém

jsou aktualizovány).

1:25000 až

oboru vyskytují. Prvni Část tohoto Článku Část je věnována poně-

Tyto mapy /sou zpracovány v souřadnicovém systému S42,

kud nezáživné, nicméně však důležiié čásii komplexu někierÝch

kteý použi'vá Gauss-Krúgerovo konformni. válcové zobrazeni., vy-

měřickÝch problémů spojenÝch s tvorbou

kazuji.ci. délkové zkresleni' v naši' zeměpisné Ši.řce max. 52 cm/km a

disitálnich map. V přištim Čísle ESTAVELY bude uvedena druhá

vycházeii'c` z elipsoidu Krasovského. Souřadnicové os jsou proii

geodeiickÝch

a

část tohoto Článku, věnovaná softwarcivému a hardwarovému

matematické soustavě zaměněny a k souřadnicj Y je předřazeno

vybavení, mapovacím a vypoče[ním programům, přípravě mapo-

či'slo poledn`kového pásu a přičtena konstanta 500 m Di`ky okol-

vÝch podkladů a základním zásadám při ivorbě digitální mapy

nosti, že zobrazeni' se realizuje po samostatných poledni'kových

krasovych ievů.

pásech o šestistupňové Ši'řce (územi' ČR leži' převážně ve 3. Poled-

ni.kovém pásu), maji. souřadnice v každém z nich vlastní počátek.

Úvod
Digitálni` mapa představuie základni' stupeň k efektivni'mu zi's-

To může vést k určitým poti.ži.m při snaze o geometrické navázáni.
údajů, zi'skaných ze sousedi'cích mapovych listů; v takovém při'padě i.e nezbytné všechny rovinné souřadnice určovat v iediném pá-

káváni' prostorových informaci'. Pokud jsou na digitálni` mapu při-

Su.

pojeny další informace (databáze, textové údaje, animace, video-

Obrázek i

sekvence apod.) lze ii potom začlenit i do geografického iníor-

mačni'ho systému o území.

V běžné praxi se může jednat o nascanovanou „papi.rovou"
mapu do běžného rastrového t-ormátu (*.TIF, *.BMP apod.). Tato
mapa sice může řešit archivaci a při.padný tísk starši'ch map, ale je

již poměrné obti'žně použitelná pro dalši' práce s mapou spojené
(hledáni' vztahů mezi povrchovým a podzemni'm krasem, měřeni.

délek a směrů apod.). Jednoznačná přednost je dávána mapám
vektorovým. Tyto digitálni' mapy jsou tvořena matematickým popisem bodů, linii` a ploch v poči'tačovém programu. Problematice

vektorovÝch digitálni'ch map krasových jevů jsou věnovány i následuji'ci' odstavce.

Transformace souřadnic
Nejobti'žněiši`, ale nezbytnou Úlohou při tvorbé digjtálni` mapy

je převedeni. (transíormace) terénni.ch měřeni` do souřadnicového
a vÝškového systému. Práce na tvorbě jakékoli digitálni' mapy, která

je zpracována pouze v mi.stni'm systému bez možnosti jeji' transíor-

mace do platného souřadnjcového a vyškového systému je ve své

podstatě zbytečná. Souřadnicově orientovaná mapa má velký
význam i v při`padě, že souřadnice nemají přesnost požadovanou

při geodetickÝch pracech a mapa je přlpojena poiize orientačně,

Jednotná trigonometrická síť katastrální (S-JTSK)

Sou`radn.icovÝ svstém jednotné irigonometrické sítě katastrál-

kdy rozdi`l mezi skutečnou a uváděnou souřadnjci' může být i ně-

n/' (S-JTSK) v `zv. Křovákově zobrazeni' je nejpouži`vanějši.m systé-

kolik metrů. Tato skutečnost však musi. být v mapové dokumentaci

mem tzv. „civilni.ch`` map. Zahrnuji. základní mapy velkých měři.tek

vÝslovně uvedena. V dalši.ch odstavci'ch isou stručně rozebrány

(ZMVM)1:500 až 1:2000, dále státni. mapy odvozené 1:5000

hlavni' problémy souviseji'ci' s transt'ormaci' map na územi` České

(SMO-5) a základni' mapy (ZM)1 :10000 až 1 :200000, při.padně té-

republiky.

matické mapy, obsahuji`ci` na podkladě ZM ieště dalši' tématické jn-

t.ormace (např. silnični' či vodohospodářská mapa). Vzhledem k (o-
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mu, že veškeré cMlní mapováni` na Územi` našeho státu probi`há

VÝŠKOVÝ SysTÉM

v S-|TSK, nezbývá než tomuto systému přizpůsobit zpracování a
Výškové Údaje jsou velmi důležitou (často však opomi'jenou)

tvorbu digjtálni`ch map krasových jevů.

Tato soustava byla zavedena vydáni`m nového katastrálni'ho
zákona v roce 1927 a je platná dodnes. Bylo stanoveno, že veške-

ré měřické práce budou zobrazeny do roviny rozvinuté kuželové

součásti` každé mapy. |sou uváděny buď jako absolutni' výšky bodů (nadmořské), případně relativní (kolmá vzdálenost skutečných

horizontů procházejíci'ch těmito body).
Nulová vyška (hladina) byla už v době Rakouska-Uherska od-

plochy obecného konformni.ho zobrazeni' s minimálni'm délkovym
zkresleni'm (max.14 cm/km). Osa kužele je od zemské osy odchýlena o úhel 30°17'17''. Počátek zeměpisné délky je oproti „tradíč-

ni.mu" Greenwichskému poledni'ku posunut přibližně o i7°30' zá-

vozena od středni. hladiny |aderského moře v Terstu. Od roku
1949 byla nulová hladina vztažena na středni` hladinu Baltského

moře v Kronštadtu. Rozdíl mezi jadranským a baltským systémem

byl stanoven na 460 mm, kdy hladina Baltského moře je asi o 460

padně.

mm vÝše než hladina moře |aderského. Dnes je stanoveno poži'-

Obrázek 2

váni' baltského systému a označuje se Bpv (Baltský systém po vyrovnáni'), kde definitivni. rozdi'l mezi hladinou |aderského a Balt-

zoet`^ZENi .L^ f`OZ`n NUTtN FWTI KU2ELE

ského moře vycházi' pro určitou oblast z vyrovnání nivelačni. si.tě.
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MAGNETICKÁ DEKLiNACE
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U všech měřjci'ch přístroiů, které využi'vaji` vlastnosti' magne

!

tického pole Země (kompasy, buzoly) je třeba při vyhodnocováni`

+++

/
,..
Ú
:\`a\*-,

"-6®

'U

`

naměřených Údajů dále poči`tat (kromě magnetických vlivů v mi`s-

té měřeni`-kovové předměty, magnetické bouře apod.) s vlivy magnetické deklinace.

Při magnetickém určováni' směrů je základni' nulový směr kla-

_-------\,*

-,0" ,a®, a \~A\-\-

den do magnetíckého poledni'ku, který směřuje do magnetického

pólu Země. Zeměkoule představuje kulový magnet, jehož magnetické póly nejsou totožné s póly astronomickými. Z tohoto důvodu

1

1

není magnetický a astronomický směr v libovolném mi`stě na Zemi
``1
S,'„`,,.0., `
`-1

\

totožný, ale oba směry mezi sebou svi'raji' Úhel, který se nazývá

\`

magnetickou deklinaci'. NevÝhodou je, že hodnota deklinace neni'
stálá, ale měni. se s Časem (denni., ročni. a dlouhodobé odchylky) i

1'?Ý

``ů\ -

0-

mické (popř. geode`ické), musi`me znát hodnotu magnetické de
klinace pro dané mi'sto a dobu měřeni'.

_/_.l;L

•1

•,,
„`

mi'stem měřeni'. Máme-Ii přepoči'st směry magnetické na astronď

- ''_,,+

`,

1r

Or

*'

*`

.L

\--

~'

Časové změny magnetické deklinace

\a'
X

Denní změny se odvozuji. od sluneční činností během dne.
Nejintenzivnějši' změny isou mezi 8-14 hodinou, nejmenši' změny

|ako počátek souřadnicové 5oustavy je určen vrchol kužele.

jsou v nočni'ch a časných ranních hodinách. Amplituda křivky je zá-

Kladný směr osy X směřuje k jihu. Osa Y je kolmá v rozvinuté ku-

vislá na obdobi` a bývá až 11 minut v letni'ch měsi`ci`ch a 5 minut

želové ploše k ose X a směřuie k západu. Tak je vytvořena pravoú-

v zimních měsi'ci'ch. Ročni' změny jsou dány změnou amplitudy

hlá souřadnicová soustava, ve které územi` našeho státu leží celé

denni'ch změn. Dlouhodobé změny jsou odvozovány od změn sta-

v 1. kvadrantu. Vlastni' souřadnice jsou uváděny v metrech.

vu zemského nitra. Změna je udávána periodou 480 let a amplitu-

Pozn.: To(o uspořádáni se z dnešniho pohledu může zdái ja-

ko poměrně nešťastné a nepohodlné (,,severní pól" v S-JTSK ie u-

da změny během této doby je 35 stupňů (změny jsou pozorovány
v Londýně od r.1600)

místěn ve Finsku!!!, jsou zaměněny názvy a směry os X a Y oproii
běžné používanému kartézskému osnímu křiži. Taková ie však

MÍstní změny magnetické deklinace

skutečnost se kterou se ještě několik desitek let budeme běžně setkávai a se kierou se musime smířit.

Pro běžnou potřebu je možno určit hodnotu magnetické deklinace z mapy izogc)n. lzogony jsou čáry, které spojují mi.sta stej-

Pro snadnějši. použiti. systému |TSK se pro použiti` souřadnic

né magnetické deklinace a dávají přehled o miístni'ch změnách

ve výpočetni'ch, kreslici'ch programech i v programech geografic-

magnetické deklinace. Mapa izogon se zpracovává z měřených

kého informačni.ho systému často použi'vá transformovaných sou-

hodnot magnetjcké deklinace k určité epoše. Z této mapy je mož-

řadnic S-|TSK do kartézské soustavy (někdy se označuje jako -S-

né s postačuji'ci' přesností určit deklinaci libovolného mi'sta a ob-

|TSK). Původní kladné souřadnice s orientaci' os X -sever..jih, Y -vý-

dobi' na základě deklinaci', které vyznačuji` izogony, ročni`ch změn

chod„západ jsou iednoduchý výpočtem převedeny do 111. kva-

magnetických deklinací a rozdi'lu epochy 1949,5 a doby, k níž de-

drantu běžného souřadnicového systému (osa X -západ..východ,

klinaci zjišt'ujeme.

osa Y -jih..sever. Tento vztah vyjadřují transformačni' rovnice:

Průměrná magnetická deklinace na území Moravského krasu
představuje cidchylku přibližně -1,25°.

ESTAvt=LA 3/99

strana 9
mapování uzavřeného polygonu, kdy je počátečni' a koncový bod
shodný, nebo při mapování polygonu vetknutého mezi dva známé

body. Při tvorbě „papi`rové" mapy pravděpodobně vystačíme s následujícími obecně známými matematickými vÝpočty a objevené
chyby opravujeme pomoci` grafických metod:
|iná situace však nastává při tvorbě digitální mapy. Zde je nut-

né chyby (nikoliv zjevné omyly typu otočeni' severu, špatné čteni`

pásma apod.) dopoči'tat s vyrovnáni'm celého polygonového pořadu a teprve tyto body použi'vat k sestaveni' mapového di'la!
Následuji'ci` řádky jsou věnovány matematickým vzorcům, kteÍé umožňuji' tyto vÝpočty provést. Přes zdánlivou složitost vÝpočtů

je poměrně jednoduché jejich začlenění do některého výpočetního programu např. do tabulkového procesoru a celou Úlohu automatizovat. Vzhledem k omezenérr,u prostoru neni. možné na
stránkách ESTAVELY Vto vzorce podrobně komentovat, zájemce
odkazuji na při.slušnou odbornou líteraturu. Postup výpočtu uka-

zuji. dva při'klady s grafickou a tabulkovou přílohou.

L

MERIDIÁNOVÁ KONVERGENCE

Meridiánová konvergence (poledni`ková sbi'havost) v určitém
bodě na zemském povrchu je Úhel, který svi'rá příslušný poledník

azjmut

®

sklon

x

souřadnice x di'lči'

X

souřadnice x celková

Sx

použi'vání souřadnicového systému S-|TSK se na území Moravského krasu jedná o odchylku přibližně +6°.

zjištěná chyba v souřadnícj x (chyba by neměla překročit
1 % součtu souřadníc )

procházejíci' ti'mto bodem (místni` poledni'k) se základním polední

kem, kterÝ procházi' počátkem souřadnicové soustavy. V p;/'padě

Šikmá délka

D

y

souřadnice Y di'lčí

V

souřadnice v celková

Qy

zjištěná chyba v souřadnici Y (chyba by neměla překročit
1 °/o součtu souřadnic )

Následuji.ci' tabulka názorné ukazuie změny ve vypočtených

souřadnicích kompasového měření s použiti'm meridiánové od-

z

chylky +6° a magnetické deklinace -i,25° (celková odchylka

Z

4,75°) ve čtyřech kolmých směrech (azimuv 0, 90, 180, 270°) a

?z

souřadnice z (vertikálni' délka) di.lči'

souřadnice z (vertikálni' délka) celková

zjjštěná chyba v souřadnici z (chyba by neměla překročit
1% součtu souřadnic )

s vodorovnou délkou záměru 100 m. Zjištěné hodnow se od sebe
liší o ±8,28 m!!! v jedné a ±0,34 m ve druhé souřadnici v závislos-

D

horizontálm. délka

ti na měřeném azimutu.

x'

5ouřadnicexdi`lčípovyrovnáni.chyb

X-

souřadnicexcelková povyrovnáni.chyb

Tabulka 1 : Změny souřadnic v závislosti na meridiánové odchyL

ce a magnetické deklinaci
Čl,slo

Délka

Azimut
Y(m)

Poznámka

0

0.00

0.00

Počátečni' bod

0-1

-99.66

(m)

100

(stupně)

0

souřadniceY di`lči'povyrovnáníchyb

Y`

souřadniceY celková povyrovnáníchyb

D `
X(m)

bodu

y'

D'
z,

J).28

azimutpovyrovnáni'chyb
horizontálni` délka po vyrovnáni' chyb
souřadnice z (vertikálni` délka) dílči' po vyrovnání chyb ho
rizontálni' délky

Zi

souřadnice z (vertikálni' délka) celková po vyrovnáni' chyb

V) počlene soujddnicespoužitimmeridano`eodchyiky+6oamagnetickedeklinace•i2S°(celko`aodch\'lka+4750)

horizontálni. délky

0-2

100

90

8.28

-99.66

0-3

100

180

99.66

8.28

0-4

100

270

-8.28

99.66

0-1a

100

0

-100.00

0.00

?z,

z'

0-2a

100

90

0.00

-100.00

0-3a

100

180

100.00

0.00

0-4a

100

270

0.00

100.00

zjištěná chyba v souřadnici z po vyrovnáni' chyb horizontální délky

souřadnice z (vertikální délka) dílčí po úplném vyrovnání

chyb
Z'

souřadnice z (vertikální délka) celková po úplném vyrovnání chyb

Vypočiene souiadnicebezmendano`eodchylkyamasnetickédeklinace

S '
L'

sklon povyrovnáni'chyb
Šikmá délka po vyrovnáni` chyb

Výpočet vyrovnání cli)b v uzavřeném polygonu
(viz obrázky 4, 5 a tabulka 2)

VÝPOČTy SOUŘADNIC ^ VyROVNÁNl' CHVB

Každé terénni' měření je zatíženou celou řadou chyb různého

VÝpočet probiíhá v uzavřeném polysonu s počátečním bcr

dem XO = 0,0 m YO = 0,0 m, ZO = 0,0 m a koncovým bodem X9
= XO = 0,00 m, Y9 = XO = 0,00 m, Z9 = XO = 0,00. Na příkladu je

druhu. Tato skutečnost je způsobena nedokonalostí měřickÝch při.strojů, pomůcek i lidských smyslů. Chyby se nejčastěji projevuji' při

uvedeno vyrovnání mezi body 0 - 1 .
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definovaném systému s počátečni'm

bodem

soustavy

v

mi'sté

vchodu

jeskyně bez započi'táni' vlivů magne-

tické deklinace a meridiánové odchylky do soustavy

-(S|TSK). |e-lj

bod

P určen v původni' soustavě souřadnicemi (xO ,yo) a bude-li určena poloha

původni' souřadnicové soustavy v no-

vé souřadnicemj počátečni'ho bodu

Výpočet vyrovnán í chyb

ve vloženém polygonu
(viz obrázky 6, 7 a tabulka 3)

VÝpočet probíhá ve vlože-

ném pc)Iygonu s počátečním bcr
dem XO = 0,0 m YO = 0,0 m, ZO =

=,?, ,Ja7k;"C~Oav;:kíaod:e,: uXv,e5de-n: 4;,,-;ovnma,nr:5e:, -;g;,y5; -m,, Z " | :Xo'u, ř::'n:c: h# vn :,:včee:ť: s:advpěo:,;:í:c |cahs,:sáuT:,::Trea :srfč:,rLe:Čoni'ch rovnlc:

V následuji`ci'm při'kladu je uvede-

na transformace bodu polygonu v Rudickém propadáni. na -(S-JTSK) s pou-

žiti'm meridiánové odchylky +6° a magnetícké deklinace -i,25° (d=

4,75o)

TRA.`SFORi`lAČNI VÝPOČTy

Transformace souřadnic znamená převedeni. souřadnice bodů z jed-

né

souřadnicové

soustavy

do jiné.

Jedná se např. o převedeni` souřadnic

mapy jeskyně poři'zené v obecně
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Tabulka 2: VÝpočei vyrovnáni souřadnic uzavřeného polygonového pořadu (obrázek 4, 5)
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Tabulka 3: Výpočet vyrovnání souřadnic vloženého polygonového pořadu(obrázek 6, 7)
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HISTORIE SLOUPSKO-šOŠŮVSKÝCH JESKYNÍ
Petr Zajíček

Sloupsko -

111
',

'.,

•

Z

ne tvori slozity suie Moravskeieskyne mezi nimi i /eskynkomplexcho-Sloupské.Jehovýkladbylsiceneodbornýdeb,dómůapřestonesmi`rněcenný.Prvni.vědeckýpropasti'ocelko-předevši'mspeleologickývýzkumvesloup-(védélcepřes kýchjeskyni'chprovádělrokul748mate3500metrů.matika~zikcísařskéhodvoraJohanneKostryjeskynni'AntoniusNagel.VdoprovodumalířeaSaeKarl

`17'

L

tenfeldu. V knize nazvané „Tartaro-Mastišošůvskéjesky-Moraviae„(„PodzemníbičMoravy„)popiX

_1\\,\

•,1..``'/,
-1'?

}-z`\

t

r-/

f.JL

zvi'řeny naleze-Beduzziho prošel, popsal a zdokumentovanévjeskynivšechnyprostoíy,kterébylystehdejši'techsvédči`otom,ženikoudostupné.Zapomocisloupskýcvětšinapodzem-sedlákůsestoupilstupňovitoupropasti'dni'chprostorspodníchpaterjeskyni'naaktivni'tokslou

1

+

-•l l.ul.l-=rl.l.l-.`ilril,_l.l!,lt\`('tl
L`"L.l.,.

1\„1

1

É,l`,`.

sloupské

Části,

ského potoka. Před Nagelem se to údajně
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ský lékař Johan-

Františka 1. ve Sloupských jeskyních roku

(

|

eduzzlho kresby krápníkové výzdoby ve sioupských jeskyn,`ch

nes Ferdinandus

Hert°d

z

1804.

K tomuto

účelu bylo zhotoveno

T°d-Schodlště do spodni.ch pater a podzemni'
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Vodopád ve spodni'ch patrech Sloupských jeskyní (Beduzziho kresba)

prostory byly osvětleny barevnými ohni. V
19. stoleti' byly speleologické a paleontolo-

1890 - 1910. Ve dvacátém stoleti' pak v

gické výzkumy sloupských jeskyni. spojeny
předevši'm s osobou Dr. |indřicha wankela.

systému Sloupsko - šošůvských jeskyní pů-

Objevil mnoho nových části. jesky-

sobila řada profesionálni'ch i amatérských

ně a odkryl a popsal řadu koster-

speleologů, archeologů, paleontologů a

ni`ch zbytků pleistocenní ieskynni`

dalši'ch vědců, kteři' přispěli svými objevy a

zvi`řeny (jeskynních medvědů, lvů,

vÝsledky výzkumů mnoha vědni'ch oborů k

hyen...). Nejbližši'm WankelovÝch

poznání tohoto jedinečného při'rodni'ho vý-

spolupracovni'kem byl lng. Anto-

tvoru.

ni`n Mládek, který mimo jiné pre-

cizně zmapoval Sloupské jeskyně,
předevši'm spodni' patro. Rok 1879
je vÝznamný objeveni`m dalši' Části
Sloupských jeskyní - Eliščiny jesky-

ně. Tuto překrásně zdobenou prcL
storu objevil mi'stni` občan Václav

Sedlák, který se do ní propadl při

hledáni' medvědi'ch zubů v Nicové
jeskyni. Dal ji` jméno po své man-

želce. Na konci minulého stoleti'

začal v jeskyních Moravského krasu aktivně působii profesor Karel

Absolon.

Pokračoval ve výzku-

mech svého děda, Dr. |indřicha
Wankela. Objevil nové prostory ve
Sloupských jeskyni'ch a asistoval
Josefu Brouškovi při exploračni'ch

praci.ch jeskyní ŠoŠůvských. Ty by-

Podobizna J.A. Nagela ve SloupskÝch jeskyni.ch

(Beduzziho kresba)

ly postupně objeveny v letech

Beduzziho kresba Hřebenáče před Sloupskými jeskyněmi
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DEVON
Ladislava Ondráčková

ÚTVAR

sTuPEŇ

ODDĚLENl'

kati' (tabulátni'). Rozmanitost útesů přitaho-

frasn

dali ke konci devonu vznik primitivni'm cL

vala pozornost mnoha dalši.ch živočichů,

bojživelni'kům, ranným kolonizátorům sou-

kteři' zde nacházeli dostatek potravy a ú-

8ivet

Še. Z devonu známe i prvni' zati'm poměrně

kryt. Těchto vÝhod využi.vají především při-

eifel

malé ( do 1 metru) zástupce žraloků. Pcr

sedlé organismy jako například mechovky,

ems

dobné avšak poněkud větši' byli trnoplout-

ramenonožci, mlži, lilijice a dalši. skupiny ži-

vé ryby s vÝrazným dentinovÝm trnem ria

vočichů. Útesy vznikaly pouze v teplých

každé ploutvi. Dnes již téměř vyhynulou

mělkých moři'ch. Pro svůj úspěšný rozvoj

LLJCj

Pra8
lochkov

Devon je vÝznamným asi 50 milionů
let dlouhým

útvarem prvohor (tab.1). Byl

pojmenován dvěma geology - Sedgwjckem a Miirchinsonem podle hrabstvi' Devonshire na jihozápadni'm pobřeži. Anglie.

Pokud vycházi'me z teorie pohybu lito-

sférických desek, nacházela se Morava během devonu v bli`zkostj rovni.ku a byla sou-

částí superkontinentu Laurussie, který vznikl na konci siluru kolizí severoamerického
(Lauren`ie)

a severoevropského

kontinentu a

znamni' jsou korály drsnati' (rugózni') a des-

vem nazývána ,,živou" Íosilii'. Lalokoploutvi'

sTŘEDNI'

spODNl'

masivnějši.mi formami než v recentu. Vý-

hloubkách u Komorských ostrovů a je prá-

famen
SVRCHNÍ

Z9

objevena teprve v tomto stoleti' ve velkých

(Baltika)

mikrokon`inentu Avalonie

skupinou

obratlovců

jsou

bezčelistnati`,

potřebuji' dostatek světla, čistou a prokysli-

čenou vodu a teplotu okolo 2o° C.

kam patři' stratigraficky velmi vÝznamní ko-

nodonti. Zbytky jejich ústni`ch aparátů u-

Planktonická prostředí (ti. sloupec vo-

možňuji' podrobné členěni. devonu do zón.

dy nad mořským dnem) využívali jednobu-

Těmto účelům dobře poslouži' j dalši' skupi-

něčné radiolárie s křemi.tou schránkou, ten-

na organismů - vápnité foraminjíery. VelkÝ

takuliti a v devonu poprvé se objevuji'ci' a-

rozvoj vodni'ch Jravců vytvářel nepři'znivé

moniti, vyhynuli' příbuzni' dnešních

podmi'nky pro známé paleozoické členovce - trilobity. Ve spodni'm devonu zazna-

nek, chobotnic a sepii' (které se také obje

menávaji' svůj poslední rozkvět a již od

skupiriou planktonu jsou lilijice rodu Scyp-

siředni'ho devonu i.sou na ústupu.

hocrinites, které se vznášely pomoci' plová-

vuji. poprvé v devonu). Dalši. významnou

|ini. členovci -hmyz využívá nové niky

ku a byly hojně rozši'řeni na hranici silur/d&

otevi'raji`ci' se na souši. Malé devonské lesi'-

von.Podobný způsob života můžeme po-

ky, tvořené převážně kapradinami, přeslič-

zorovat ve spodni'm devonu i u skupiny po-

kami a plavuněmi poskytovaly dostatek po-

lostrunatců - graptolitů.

(obr. 1 ).

Celkově je devon tektonicky poměrně
klidné obdobi' a v mořském prostředi' pře`
vládá

ukládáni` vápenců.

Velké

rozši`řeni'

červeně zbarvených sedimentů a Široký
pás útesů indikuji` velmi teplé a suché klima.

Červené pi.skovce jsou velmi Častou horni-

nou, která vznikala v oblastech řek a jezer.
Na tato jezera byl vázán i hojný vÝskyt ry-

bovitÝch obratlovců a členovců. V prostředi'

mořské sedimentace v evropském devonu
jsou rozlišeny 2 základní vývoje - rynský a

český. RýnskÝ vý\/oj se ukládá v při'břežních

travy a únik před vodni'mi predátory. I když

Na rozhrani' Írasnu a famenu docházi'

souŠ byla lákavÝm mi'stem pro kolonizaci a

k výraznému celosvětovému ochlazem` a v

nabi'zela nové životni` strategie, nebylo do-

důsledku toho k vÝraznému vymírám'. Mizí

sud mnoho organjsmu, které by se dokáza-

charakteristická devonská společenstva a

li přizpůsobit novÝm životním podmi.nkám

byla ukončena útesová sedimentace. K vý-

a tak ještě nějakou dobu zůstává centrem

razně postiženým

života oceán a především korálové útesy.

patři' tabulátni' a rugózní koráli, stromatopo-

Kostru útesu tvořila vymřelá skupina živo-

ry,

čišných hub stromatopory a vÝznamná sku-

foraminifery, ramenonožci a ostnokožci.

živočišným skupinám

konodonti, trilobiti, tentakulití, amoniti,

pina kmene žahavců - korálnatci (Anthc>
zoa). V devonu jsou korálnatci zastoupeni

oblastech a převažuje v něm bentózni. fau-

§PODN 1 OEVON

na, český vÝ\/oj zahrnuje uloženiny hlub-

7//. . . . .

Ši`ch prostředi` s karbonátovou a pelitickou

sedimentaci`.

7_EE
--_`

': ", _

Devon je také někdy nazýván obdobi`m ryb. Docházi. k jejich velkému rozvoji a
rozrůzněni'. |edni z nejstarši'ch rybovitých
obratlovců jsou panci.řnati'. |ejich největši'm

zástupcem a zároveň nei.větši`m obratlov-

cem devonu je Dunkleosteus. Měřil až 11

m a hlavovou část měl krytou

kostěnými

deskami. Převažujíci' skupinou devonských
vodni.ch obratlovců tvoři` kostnaté ryby od

\&\

/ _ Í #jÉ .g.FW"ĚB a \
. ...

.

IIL---I
\

\ E5r-

• -.. . . .. ......

nichž můžeme odvodit moderni` skupiny

l_p

' ť- í .
., .

.

TT= . .1 _. : :. ''- -`_ /_-.-.-.=...J:r.:,...-i{:iiJ=

dnešních ryb. Zvláštni'm druhem zachová-

vaji'ci' si svůj prvohorní vzhled je laloko-

ploutvá ryba - latimerie podivná, která byla

lodě,

Iocdny E=rhm obEEn,zmy

lho,
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K HISTORll VÝZKUMU VERTIKÁL -40 LET OD PRVNÍHO
SESTUPU BRNĚNSKÝCH JESKYŇÁŘŮ DO BARAZDALÁŠE
Jan Himmel

12. srpna 1959 ve 24,00 hod dosáhlo útočné družstvo expe

systematického vÝzkumu nyni' též vertikálni'ch jeskynni`ch prostor,

dice brněnských speleologů ve složeni' V. Vašek a autor dna tehdy

kde hloubková dimenze podstatně převyšuje dimenzi horizontálni'

nejhlubší propasti Československa Barazdaláše na Silické planině v

(viz literatura).

Ale nebyla to však prvni' akce do hlubokých propasti'. Již v ro-

|ihoslovenském krasu. V historii této propasti to byl první český a

ce 1957

celkově druhý zdařilý sestup ke dnu. Symbolicky tak započala éra

několik brněnskÝch jeskyňářů (V. Vašek, 0. Vašek, E.

Grepl, K. KÍčál, |. Zezula a aiitor)

podniklo společnou expedici s

BARAZDALÁš

%##;"L-,='5-#-"`

o

®

®

P-

jeskyňáři Národni'ho muzea v
Praze do jiných propasti' Silické

planiny v oblasti Cserepes akolu
(HIMMEL -KRČÁL 1959), v roce

1958 jsme jako

prvni' změřili,

prozkoumali a speleologicky
zhodnotili 76,5 m hlubokou
Květnickou propast u Tišnova.
Ale Barazdaláš byla lokalita, kte-

rá nás upoutala svou členitosti' a

)

-4?

hlavně ti`m, že byla v republíce
nejhlubši'. A ještě něco začalo

2 \\o-."`

být tehdy ve speleologii novum expedični' způsob vÝzkumu.

sTut"_

0,-

Technika sestupu a výstupu
se podstatně lišila od té dnešni',

0_ , „68
r,+

lehké. Tehdy to byly těžké expedice, kde mimo jistici.ch lan se
použi'valy

-19., "..o--'.

NO,^

s"ON^

k

překonáni' vertikál

spouštěci` vrátky, iako to bylo napři'klad

v

při'padě

Barazdaláše

pro sestup od ji'cnu na 1. hori-

zont a dvoustopých nebo jen
jednostopých lankových žebři`ků. VÝstupy do komi'nů a oken
dělali odvážlivci Čistě horolezeckou

technikou

(jako

například

na Barazdaláši |irka Mazel), ne-

-„&3

bo za pomoci lehkého pevného

-'2',8

žebři'ku, nebo výsuvné tyče se
zavěšeným lankovÝm žebři'kem.

Osobni' vybaveni' bylo teh•-..----,,l'C

-4S€.5....!.yE*leT

dy skromné až bi.dné: staré had-

ry kdo co měl, karbidka a rezervni` baterka, ti progresivni' při-

-'4, . _ " .0~,0 .,,--..-.
..""_..-..='48`

pevněnou na hlavě, sem tam ně-

l-mw cmo„
=.'C'.,

kdo starou hornickou přilbu. Silonová lana přišla až o několik

let později, naše první lano na

výzkumy do Moravského krasu,

stNÁ

koupené v Brně na Radnické v

-'68.5,...,....PP...-.DHO..

_ ........... _..=,,S,,'W'

provaznictví při naších začátci`ch

v letech 1955 bylo konopné a
kroucené (pletené nemělí). Také
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jsme na něm cvičně v propasii Pětadvaci'tce
v Ochozské jeskyni zkoušeli prusi'kovat, ale

na mokrém a zabláceném laně byly pokusy
o vystup zcela zbytečné.
Propast

Barazdaláš

nám

učarovala a

podnikli jsme do ni` (kolektiv pozdější ČSS

ZO 6-11 Královopolská) celkem 12 expedic,

a to v letech 1959,1965,1967,1968,1970,
1971,1972,1973,1976,1977 a dvě expedi-

ce zimni. v obdobi' vánočni`ch prázdnin. Bé-

hem těchto let byly obieveny dalši` převážně

paralelně leži`ci. prostory, které dři've známé

prostory zdvojnásobily a ukázalo se, že v
při'padě Barazdaláše se jedná o celý systém

vzájemně propoiených vertikál.

Byla provedena nová hloubková měře
ni' starÝch prostor a zmapováni' prostor no-

vých, což vedlo pro rozpornost oficiálné tradovaných údajů o hloubce nejhlubši' propasti republiky z naší iniciativy ke komisionelni'-

mu měřeni` propasti slovenskými speleology

z Múzea Sloven5kého krasu v rámcí jedné z
našich expedjc. V té době (1973) se naši' ex-

pedice zúčastnili jako hosté též speleologové ze Semil a 1. Šrajer natočil z výzkumu Barazdaláše krátký 16 mm film. Ale před Íi'm

vši'm jsme museli vynosit ze sut.ového osypu
z hloubky 26 m všechnu munici, která se

zde z doby 2. světové války nacházela, aby
byla zlikvidována pyrotechnikem.

Sportovně extrémně náročné byly zimní sestupy do Barazdaláše, ke kterym došlo
na přelomu let 1969/1970 a 1970/1971, te-

dy před 30ti lety. Pokud je autorovi známo,

jednalo se o prvni' akce tohoto driihu u nás.
|edni.m z těchto zimni`ch sestupů byla `er-

mometrie propasti a snaha zjistit zejména
na 1. horizontu pod Parašutisty výrony `ep-

lého vzduchu z předpokládaných ni'že leži.-

cích prostor, které by se tu měly nacházet

pod námí poprve prozkoumaným vysokým
a ve směru hlavni. osy horizontu rozši`řeným

komi'nem, sahaji'ci'm téměř k povrchu. Připo-

meňme zde, že tehdy ještě nebyly u nás
známy žádná ohřívadla, vysoušeče nebo
termofolie a s takovÝmito zimni`mi podmi'nkami se teprve zi'skávaly zkušenosti. Vyjmě-

me z deni'ku vedouci.ho zimni'ho sestupu
1970/71 Romana Busíriského několík pasáži'

„Akce dopadla vcelku dobře, ač byla
narušena předčasným výstupem

Huberta

Housky, který se posledni' dva dny neci'til

dobře.
20.12. při.chod k propasti ve 20 hod. Založeni' tábora a ve 23 hod. ideme spát. 21.12.

dopoledne se připravujeme na sestup. Prvni`
leze Roman, pak Hubert a Venca. Spouštěji`

se věci a Ruda odvazuje žebři'k a lanem ho
spoušti' dolů. Pak sestupuje Venca na 11. ho-

n

Á
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rizont do hloubky 82 m. Za ni'm následuje spuštění věci' a napnuti`

daláše v roce 1959, kdy strávil na 1. horizontě málo oděný a bez

naši. telefonní linky. Když jsme všichni dole, následuje rychlá veče-

činnosti asi s hodin. Tehdy prohlásil, že „za Krista Boha ho do té

ře a po ni` uléháme ke spánku, ale to již běži' první hodiny 22. pro-

di'ry už nikdo nedostane`` a svému slovu dostál. Nyni' Luděk s Pet-

since.

rem postavili zmrzlé overaly do kouta v předsi'ni a vešli dovnitř. Prv-

Probouzi`me se v 16 hod., sni`dáme a v 17.30 se připravujeme

ke vstupu do objevů z roku 1968, kde hodláme provádět lezecký

ni' teplý čaj po několika dnech, teplo pokoje a již o sobě nevědělí.
Našimi expedicemi do Barazdaláše prošlo mnoho brněn-

průzkum. Po prvni. obhli`dce dómu se vraci'me do našeho pod-

ských, ale i Českých mimopražských speleologů. Pro některé to by-

zemm.ho tábora na 11. horizontě a o půlnoci usi.náme. 23.12. 5e prQ

lo jen krátkodobé a iednorázové letni' povyraženi', pro jiné dlouho-

váděla fotodokumentace a sestup na Galerii.

letý a ci'lený objekt speleologického vÝzkumu. Na skupinové foto-

24.12. budi'ček v 9 hod. Dnes je Štědrý den, ale my zde v propasti máme program jako každý jiný den. Balení výstroje a sestup
na 111. horizom, kam se dostáváme v poledne. Následuje sestup na

staré dno, kterého dosahujeme v 17.30 hod.

Po fotografováni` se

grafii z planinky u propasti Barazdaláše 12.srpna 1959 před sestu-

pem vidi`me osoby, se kterými se většinou ještě dnes setkáváme v

souvislosti s Moravským krasem.

Tak jak přicházela nová mladá generace, ostych i.eskyňářů

ve 22 hod. vraci'me na 111. horizont a pořizujeme si štědrovečerni.

před vertikálami postupně mizel. Ale nebylo to tak docela jedno-

večeři.

duché. Někteři' starši' jeskyňáři nelibě nesli, že pro zdolatele verti-

25.12. Vstáváme až v 16 hod. Po sni.dani zkoumáme možnos-

kál se otevíraji' nové možnosti speleologických průzkumů, objevů

ti lezeni' do prostor nad 111. horizont oknem proti Galerii. Pak se-

a prvenstvi`. Věkový průměr Členů našt. expedice do Barazdaláše v

stupujeme opět na Vl. horizont a lezeme do okna nad ni'm. Do tá-

roce 1959 mimo p. Valeše byl asi 20 let. Po našem návratu do Br-

bora na 111. horizontě se vraci`me až ve 2.30 hod„ to je již vlastně

na se v tehdejším zkostnatělém Speleologickém klubu ozvali sil-

26.12„ kdy po večeři ve 4.30 jdeme spát.
Budi'ček v 13.15 a po ji'dle se bali'me k vÝstupu. Ten ukonču-

jeme 27.12. ve 2 hod. v noci na 11. horizontě. Po snídani vystupiije-

ným hlasem oponenti našeho počínáni', které označovali za hazardérstvi' a neodpovědnost. Mezi řádky z nich bylo ci`tit i závjst.

Pan Antom.n Valeš, nejstarši. účastni'k expedice, jim odpověděl

me všichni na 1. horizont, kam vytahujeme lana i žebři`k. Sem vy-

v posledni' sloce své básně „Silická planino", zachované v deni'ku

stupuje i Hubert, který se neci.ti' dobře a kolem 18. hodiny opoušti`

expedice (u autora a organizátora expeďce '59) ve verši, ii'mž vy-

Barazdaláš."

jadřuje pevné přesvědčeni. ve správnost i budoucnost naši` věci :

„Po odchodu Huberta z propasti a jeho urychleném odjezdu
„Kritikům ar v lebkách siraší

domů jsme v Barazdaláši zůstali jen dva -Venca a já" poznamená-

v jejich zlobě neznaiící míry,

vá do deni.ku Roman. ,,Ruda zůstal i nadále ve špatném stavu s

byť nás bylo ještě méně v Barazdaláši,

chřipkou na povrchu. Několik dni' byla venkovní teplota mezj -15

příště lehce slezem všechny jeho díry."

až -20°C. Při telefonování nebylo chvi`lemi vůbec rozumět, protože
membrána doslova zamrzala a ačkoli ji Ruda ohři'val, byl hlas stále

nesrozumitelný. Napadlo mnoho sněhu a v důsledku očišt.ovárii'

trasy sestupu k ji'cnu propasti měl Ruda oblečeni` promáčené a ani
spaci' pytel nezůstal suchý."
Hoši pak po 177 hodinách v podzemí 28. prosince po 18. hodjně Barazdaláš opustili. Současně sem dorazily čerstvé si.ly, Ludék

Dráb a Petr Obroučka z Brna, aby v propasti pokračovali. Ci'lem je-

iich skupjny bylo pokračovat ve vÝzkumech v úrovni nových obje
vů v hloubce 82 m z Dómu propasti'. Protože bylí po celodenni`

Nebylo zde nás při`Ště méně, ale vždy vi.ce a technicky lépe a

lépe vybaveni, vždy byly přivezeny nové pracovni' vÝsledky a ne-

zři.dka dosažené právě lezeckou technikou. Tím byla konkrétně dána satisfakce veršům pana Antoni'na Valeše. Lezecká technika Šla

ve svém vývoji dál a jeji' osvoieni` se stalo pro speleology téměř nut-

ností. Dnes se zdolatelé hlubinných „tisi.covek" mohou shovi'vavě
dívat na prvni. začátky dobýváni' vertikál. Ale vždyt. Šlo o zcela no-

vý trend -tehdy před 40ti lety.

ces(ě, rozhodli se přenocovat pod ji'cnem již na 1. horizontě v

hloubce 40 m. Pro zcela promočený oděv a velké vlhko v těchto
mi.stech byl spánek v důsledku zimy velice krátký.

Neodpočati., třesouci' se zimou, zahájili sestup 29. prosince na
11. horizont. 30. a 31. prosince se věnovali průzkumu, ale brzy po-

Literalura:
HIMMEL J. -KRČAL K. (1959) : Propasti severni' částí Silické plani-

ny. Kras v Československu, 1, 2Ú. Brno.

znali, že dvojice lezců si v těchto mi'stech nemůže mnoho dovolit,

HIMMEL J. (1959) : Výzkum Květnické propasti v tišnovském kra-

další pokračování průzkumu představovalo značné riziko.

su. Kras v Československu, 2 , 32-39. Brno.

Poslední den v roce se Silvestrovskou večeři` strávili v Dómu
propasti', rozhodnuti při`šti` den vystoupit na povrch. Novoroční vý-

HIMMEL J. (1960 a) : K poznáni` propasti Silické planiny. Kras

v Československu, 2, 4245 + 4 str. při'l. Brno.

stup z Barazdaláše probi`hal za obdobných podmi'nek jako sestup

HIMMEL j. (1960 b)

: čím vi'ce se blížili k ji'cnu, ti'm vi'ce vody v důsledku táni' sněhu na

v Československu,1,17-21, 3 str. foto na přebalu. Brrio.

: Barazdaláš, nejhlubší propast ČSR. Kras

ně shora teklo. Notně promočeni vystoupili k večeru na Nový rok

HIMMEL j. (1962) : Propast Salay a Hólyuk (Sněžná) na Silické pla-

na povrch.

nině. Kras v Československu 1-2, 3 + 2 str. map. příloh. Brno.

Silická planina byla pokryta dalši`m čerstvým sněhem, který

HIMMEL |. (1965) : Evina propast na Silické planině. Kras v Česko-

teď jiskřil ve světle karbidových lamp tisi'ci jiskrami. Teplota klesla

slovensku 1,12-13. Brno.

pod bod mrazu a mráz stále sílil. Než vytáhli všechnu výstroi. a při-

HIMMEL |. (1981 ) : 25 let výzkumů krasového podzemi'. DK ROH

pravili se k odchodu, jejich mokrý jeskynni' oděv zmrzl v pevný kru-

KSB, ČSS, 57 str. Brno.

nýř.

V pozdních nočni`ch hodinách zaklepali na vrata hajného Tibora Júdta v Gombaseckém závoze při okraji Silické planiny. Ha/ný nás dobře znal, zúčastnil se prvni'ho našeho sestupu do Baraz-
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VÝSLEDKY REVIZNÍHO VÝZKUMU TAKZVANÉ

ABSOLONOW VYVÁŽKY`` PŘED JESKYNÍ PEKÁRNOU
V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU
Petr Kos, ÚAPP Brno

(ROZBOR KERAMICKÝCH
NÁLEZŮ Z POSTEXKAVAČ-

NÍHO PRŮZKUMU V LETECH 1995-1998)

Úd
V letech 1995-1998 se pod vede-

výzkum se zaměřil na zi'skáni' drobných

Moravský kras v Bhnsku, se stala likvi-

nálezů, které mohly v minulosti snadno

cúce výše uvedené deponie z minu-

uniknout pozornosti badatelskému tÝ-

lých archeologických výzkumů. CeL

mu, vedeného K. Absolonem a R. Cziž-

kťm byly v letech 1995-1998 proplave-

kem ve 20. létech (Absolon, Czižek

ny 2 m3 sedimentů, ze kterÝch pochá-

1926,1927,1932). lniciaci` této akce se

zí mimo jiné i větší kolekce paleolitic-

stala chystaná plánovitá Úprava před-

kých nálezů (Škrdla, Lázničková 1998,

poli' vlastni` jeskyně, kde se do budoucna poči.tá s rozsáhlými terénni'mi zása-

v tisku).

ni'm P. Škrdly (AÚ AV ČR Brno) uskuhy.

Sondážní Dráce

tečnil revizni. výzkum tzv. ,,Absolonovy
vyvážky"

situované

při

SSV

okraji

vstupni`ho portálu j. Pekárny. Samotný

Prvni'm výraznÝm

krokem,

který

byl taktéž podpořen Správou CHKO

Sondy z r.1995-1998 byly pok)že

ny ve stejném místě, a to na temeni veL
ké vyvážky, kde bylo již po
mnoho let zi'skáváno povr-

chovými sběry velké množstvi. různorodého archeologického materiálu. Vlastni' vý-

zkum probi'hal dále formou
plaveni' exploatovanÝch vzorků.

Archeologické nálezv
Z proplaveného vzorku
pochází velké množství archeologického materiálu s velice různorodou \Íýpovídací

hodnotou. Nálezy jsou pre
zentovány Šl, fragrnenty zvÍL
řecích kostí a střepy z kera-

mických nádob. Velké množství nálezů, zeiména Šl a Kl,

lze datovat do období paleolL
tu (Škrdh, Lázničková 1998, v
tisku), přesto se podařily na-

lézt i hmotné dokLady z období mladších pravěkých kuL
tur.

PoDis a rozbor keramikv
Keramika pocházející s

Absobnovy vyvážky, náleží

8

vícero

pravěkÝm

kulturám.

Vzhledem ke skutečnosti, že
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se převážně jedná o drobné a značně

b) mladší neolit (MMK) -4 ks (1

zlcr

atypicky vyhli'žeji'ci' fragmenty, lze z

mek výdutě z tenkostěnné nádoby -

části poči'tat i s ne natolik přesnou in-

obr.1 :3; 1 zlomek okíaje poháru(?) -

terpretací, a ti'm i se zavádějícím chro-

obr. 1 :1 ; 1 zlomek dna větší nádoby

nologickÝm zařazeni.m. Přesto se po-

-obr. 1 :2; fragment dna menši' nádo

kouším o nemožné a uvádi`m alespoň

by; 1 nevýrazný zlomek výdutě),

zevrubný popis s obrazovými nákresy
a statistické znázorněni' získaných nálezů.

menty výdutí z tenkostěnných nádob s leštěným povrchem),

f) mladší doba hradištní (12. stol.) -3 ks

(malé fragmenty vÝdutí z hrncovitých

nádob s vysokým obsahem tuhy, vyhotovených na hrnčířském kruhu -

c) eneolit (?) -3 ks fragmentů okrajů nádob (obr. 1 :5, 1 :6,

obr. 2:8, 2:9),

1 :7),

g) raný novověk (16.-18. stol.) - 3 ks
d) starší doba bronzová (ÚK) -11 ks (1

Nálezv z vÝDlavu z roku 1995
V roce 1995 bylo k plavení pokus-

ně odebráno 0,2 m3 sedimentů. Po

sokým obsahem slídy, vyhotovených

jem -obr. 1 :8; střep z výdutě nádoby
zdobené rytÝmi třásněmi - obr. 1 :9;

h) atypické střepy (pravěk) -51 ks (ves-

proplavení síty o velikosti ok v rozmezí

8 zlomků vÝduti' se zdrsněným povr-

1,5 až 3 mm bylo získáno celkem 89 ks

chem; 1 zlomek výdutě s tenkostěn-

různě velkých střepů:

né nádoby),

a) starší neolit (Lnk) -4 ks (1

stopami

vhloubené

-

e) mladši' doba bronzová -d. halštatská

(?) -10 ks (5 zlomků okrajů mísovi-

zbmky pocházející z výduti s vyššim

tých a hmcovitých nádob -obr. 2:1,

obsahem organických příměsí ve

2:2, 2:3, 2:4, 2:5; 1 fragment malého

střepu),

válcovitého ucha - obr. 2:7; 4 frag-

jinak

celkem

na hmčiffském kruhu),

měs drobné zbmky výdutí),

Nále+v z vÝDla\/u z rolku 1998

střep se

výzdoby

nevýrazné

obr.1:4

(malé fragmenty výduti' z nádob s vy-

fragment mi'sy s prožlabenÝmi okre-

V roce 1998 bylo propla\Íeno asi

1,8 m3 sedimentu z vyvážky. Z výpb-

vu, který probíhal na hraně západního
lomu Mokrá, pochází větší množství

střepového keramického materiálu z
různých pravěkých i historických období.

a) starší neolit (Lnk) -7 ks (2

atypické malé zlomky vý-

dutí; fragment výdutě s

rytou výzdobou - notové
značky -obr. 5:1 ; zlomek

vÝdutě s výzdobou šárec-

kého

stupně

obr.5:2;

LnK

zlomek

-

okraje

nádoby -obr. 5:3, 4, 5),

b) mladší neolit (MMK) -13

ks (fragmenty okrajů

z

větši'ch nádob -obr. 3:1,

2; zlomek okraje z menši.

mísovité
3:5;

nádoby - obr.

zlomek dna - obr.

3:7; drobný zlomek vý-

dutě s vtlačovanou výzdobou - obr. 3:6; zlom-

ky výdutí s plastickou vý-

zdobou ve formě tzv.
„sovÝch hlaviček" - obr.

3:3, 7; zlomek na obr.

3:4 má na povrchu za-

chovány zbytky červené
barvy; střep z výdutě ná-

doby s reparačni'm otvo-
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-_Q1 ' @-,b FH,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=l

rem a zbytky červenébarvynanástřepí-obr.5:6;zlomekokrajeten-kostěnnéhopoháru-obr.

2,,,,.m

5:7; 3 drobné zlomky vý-dutínádobsezbytkyčer-venébarvynapovrchu),

'``\-==-=]T

-,.. _1

c) mladší eneolit (k. jevišovická) - 1 ks(zlomekvýdutěnádobyseslámova-nýmpovrchemanehtovýmivrypy-obr.4:,),d)staršídobabronzová(UK)-11ks

\\-,.I.,;..'i.'.„

(zlomek výdutě s horizontálními rÝ-hami,nížemástřepzdrsněnýpo-vrch-obr.3:8;okrajzmísysprožla-benýmokrajem-obr.3:10;zlomek

•

nádoby s lalokovitě vytaženým okra-

,...
_

ř

-,:

,2 ,,

,

-.

J,....,`.,`

jem -obr. 3:13; drobnÝ střep se svaz-kysvislýchrýh-obr.3:11;fragmenty

okrajů nádob -3:9, 12; fragment o-krajemísyshorizontálnímirÝhami-obr.5:8;zlomekokrajetenkostěnnénádoby;3zlomkyvýdutíznádobse

8''3

zdrsněnÝm povrchem),e)mladší-pozdni'dobabronzová -ks

y

8-,1

-..-.-ií
- -- '.,
--.i=

'

(zlomek okraje menší amforky - obr.3:14;zlomekokrajemísysmírněza-

` ``

'4

'6

, ,

taženÝm okrajem -obr. 3 : 16; drobnýzlomekvýdutěsesvazkysvislýchrÝh-obr.3:15;zlomekokraje-obr.6:1,3;zlomekvýdutěokři'nu-obr.6:5,.zlomekpáskovéhoucha-obr.6:4;zlomekpodhrdli`nádobyshori-zontálni'mprožlabeni'm-obr.6:2;

°
ni'm na vnitřní straně),

5cm

lobr. 3|

ském kruhu -obr. 4:2; fragment vý-

dutě hrnce se svazky horizontálni'ch
f) mladšíd. hradištni'-1 ks (drobný zlo-

mek výdutě tuhové nádoby),
střepy se svazky rýh -Obrj:6, 7; ,l

zome

vy

g)středověk (i4. stoi.).3 ks (fragment

rÝh -obr. 6:8; 1 drobný zlomek z vý-

dutě hrnce),
h)nonověk (16.-19. stol.)-6 ks (hnědě1k,d.,

ute z nadoby s tuhova-okrajehrncezhotovenéhonahrnčíř-glazovaný

střep

Statisiické znázornění výsledku postexkavačniho vÝzkumu Mokrá -i. Pekárna. Výplav z roku 1995 (0,2 m3)

obdobl'

počet ks

neolit (Lnk)

4

neolit (MMK)

4

eneolit

3

st. d. bronzová (ÚK)

11

ml. d. bronzová/halštat

10

ml. d. hradištní

3

novověk (16.-19. stol.)

3

atypické střepy (pravěk)

51

celkem

89

z

vÝdutě

nádoby
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Statisiické znázornění výsledku postexkavačního výzkumu Mokrá -j. Pekárna. Mokrá -j. Pekáma. VýF)lav z roku 1998 ( 1,8 m3)

období

počet ks

neolit (Lnk)

7

neolit (MMK)

13

eneolit (JeK)

1

st. d. bronzová (ÚK)

11

ml. d. bronzová/halštat

11

ml. d. hradištní

1

středověk (14. stol.)

3

novověk (16.-19. stol.)

6

atypické střepy (pravěk)

83

mazanice

4

ce'kem

140

zhotovené na hrnčířském kruhu -

zkum v prostoru tzv. ,,Absolonovy vy-

Méně početné doklady, které po-

obr. 4:3; zlomek okraje pokličky -

vážky" přinesl v podstatě již známé

skytl vÝplav, jsou z období staršího a

obr. 4:4; 2 drobné střepy z vÝdutí

skutečnosti, které byly doloženy spe-

mladši'ho neolitu. Ze starši'ho neolitu

nádob s obsahem slídy; zhJmek že-

leoarcheologickými výzkumy Pekárny

Lezné obuvnické podkůvky - obr.

v minulosti (Absolon, Czižek

pocházi' několik pěkných zlomků keramiky nesoucích charakteristickou rytou

6:9; fragment železného úchytu-prů-

1927,1932; Kli`ma 1974). Různorost ná.

výzdobu mladši'ho a nejmladši.ho (šá-

vhčky -obr. 6: 10),

lezového materiálu ve vyvážce pouka-

reckého) stupně Lnk. Na hmotné do-

zuje na různý stupeň kontroly stratifi-

klady kultury s Lnk z Pekárny upozornil

kovaných nálezů v archeologických

již v roce

sondách již během starších výzkumů.

1884) a v r.1890 M. Kříž (Kři'ž

i) atypické střepy (pravěk) -83 ks,

j) mazanice -4 ks (fragmenty o velikos-

1926,

Nejvi'ce materiálu pocházi. z obdo-

1884 J. Wankel (Wankel
1890),

kterÝ ve své práci nazvané Kulna a Kos-

ti 4 x 3 x 2,5 cm,1,5 x 1 x 0,5 cm, 3 bí ÚK starší doby bronzové, což jenom

telík

x 2 x 2,5 cm; na povrchu větších ku

potvrzuje starši'

poznatky o osi'dlení

střepů. ;eště dři've (1880) zde zjistili vÝ-

sů jsou patrny otisky proutí nebo slá-

jeskyně Pekárny ze starších vÝzkumů

skyt staroneolitické keramiky F. Koudel-

my).

(Stuchli`k

nálezy mohou

ka a J. Knies. Velice početné nálezy

vzhledem ke své různorodosti a stavu

soudobé keramiky pak pocházeji' z

zasintrováni' pocházet z různých části'

mladši'ch a mnohem pozdějších výzku-

Iokality (plateau před jeskynni'm portá-

mů od různých

lem, vchodová a střední část jeskynni'

1902,

chodby).

1974).

Závěrečné shmutí
Postexkavační archeologický vý-

1981). Tyto

vyobrazil i několik zdobených

badatelů (Červinka

1908; Jaroš 1972; Kli'ma

1962,

Osi'dlení z období mladšího neoli-

tu bylo z výplavu doloženo nepočetnými zlomky keramiky z období kultury s
MMl(, a to mladšího 11. stupně. Plastic-

ké vÝčnělky v podobě „sovÝch hlavi-

ček`` a zbytky červeného nátěru na povrchu několika střepů umožňuji' dataci
souboru do fáze 11 a. Na vÝskyt kerami-

ky z období fáze 11 a v jeskyni'ch u Mok-

ré upozornil v nedávné době P. Koštuřík (Koštuřík 1973). Snad by se mohlo

jednat o několik celých tvarů, které pocházeji' z vÝzkuniů K. Absolona (ulože-

no v MZM, NZ 1188/47; 2092/59). Za
osídlení z období mladši' fáze kultury s

MMK bylo donedávna považováno několik si'dlištních a sídelni'ch objektů, kte-
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ré byly prozkoumány při záchranném
archeologickém vÝzkumu v předpoli'

ka (1928,177).

Kři`ž (1890) a bývalý občan nedaleké

Výplav „Absolonovy vyvážky`` po-

Mokré M. Vaňáček (1970). Nemalou

tzv. ,,Západni`ho lomu" mokrské ce-

skytl překvapivě i několik vÝrazných

měrou se jistě na lokalitě podepsala

mentárny (Českomoravský cement,

zlomků středověké keramiky z obdobi`

přítomnost místni'ch selských vápeníků

a.s.) v roce 1989 (Kos 1997). Podle nej-

14. stol. Středověkou keramiku z jesky-

v 16.-poč.19. stol., kteří zde v nejbliž-

novějši'ho rozboru se datace tohoto

ně Pekárny jsme zatím neznali. Ojedi-

ším okoli' po svém pobytu zanechaly

souboru posunula na konec staršího

nělé povrchové nálezy pochází ze sta-

ohromné množství vápenickÝch peci'

prvního stupně lc. Nelze tedy dobu-

rých výzkumů z bli'zké j. Hadi' (Belcredi

(Kos 1998).

doucna opomenout lokální vlivy této

1989, 191 ).

Íáze kultury s MMK i na oblast s bli'z-

kými jeskyněmi v údoli' Hádecké Ři'čky

Další doklady osídlení prezentují

Jen zcela na závěr lze ři'ci, že tech-

nika postexkavačni'ho výzkumu se v

nálezy novověké keramiky, která byla

oblasti archeologie mladšího pravěku

drobněji z lokality popisovány. V depo-

taktéž doložena výplavem vyvážky.

výrazně uplatňuje. Ve výzkumu tzv`

zitářích MZM je jich ze starších výzku-

Jedná se o glazovanou keramiku a hrn-

Absolonovy vyvážky`` lze spatřovat je-

(j. Pekárna, Hadí, Kůlnička, Švédův stůl,
Liščí díra ...).

Obdobi' eneolitu je z výplavu pre-

zentováno drobnými málo početnými
zlomky keramiky, kterou lze podle vÝraznějších znaků datovat do mladšího

období eneolitu, do obdobi' kultury jevišovické (dále jen JeK). Z dřívějši'ch

speleoarcheologických výzkumů

po-

chází větší kolekce keramiky a kamenná a kostěná industrie (Koštuřík 1989).

Další nálezy pocházi. z výzkumů

v

předpolí jeskyně (Kli'ma 1962, 1974).

Z mladši'-pozdni' a snad i z doby

halštatské pocházi' z výplavu kolekce

několika fragmentů keramickÝch tvarů

nádob. Zlomek výdutě okřínu s ostrou
horizontálni' hranou a hřebenováni' povrchu, poukazuje spi'Še na starši' fázi

KSPP. Zlomek výdutě s plošným tuho-

váním by zase mohl eventuel. náležet
obdobi' halštatskému.

Nicméně tyto

nálezy indikují bli'zkost rozsáhlého hradiště mladší fáze KSPP v trati Chochola

(Bálek, Čižmář 1999), ze kterého po-

cházi' nálezy keramiky a bronzů z období podolské kultury. Halštatské nále-

zy jsou zde naopak velmi chudé a nejsou tak vÝrazné, aby umožňovaly citlivější chronologické zařazeni' v rámci

periodizace. Nálezy z obdobi` KSPP a

doby halštatské nebyly doposud po-

mů uloženo velké množstvi', zasluho-

činu se zvÝšeným obsahem slídy. Jako

den z impulzů jak doplnit některé star-

valy by si proto patřičnou pozornost

soudobé, né-li mladší, lze označit nále-

ší a problematické nálezové celky z ob-

(Stuchlík 1981,12-14).

zy obuvnické podkůvky a železného ú-

lasti Moravského krasu. Ve výzkumu se

Obdobi' mladší doby hradištni' je ve

chytu nebo průvlečky. Tyto nejmladši'

bude nadále na této lokalitě v při'štích

výplavu prezentováno také. Jedná se o

nálezy indikují občasný pobyt součas-

letech pokračovat a lze tu předpoklá-

několik málo fragmentů keramických

ného člověka v jeskyni, popř. poblíž je-

dat nová překvapení.

střepů s velkým obsahem tuhy. Na exi-

ji'ho vchodu. 0 využíváni' jeskyně pe-

stenci nálezů (záušnice, Šipka) z tohoto

kárny jako útočiště v dobách váleč-

obdobi' upozornil již dříve 1. L. Červin-

ných i jiných nepokojů informuje M.
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SEISMICKÉ MĚŘENÍ V HOLŠTEJNSKÉ JESKYNI
P. Kalenda, J. Kučera

1. Úvod
V severovýchodni' části Moravského krasu, v oblasti styku vápenců a nekrasových hornin spodni'ho karbonu - kulmu, se nacházi' u obce Holštejn řada propadání povrchcr
vých vod do podzemí (vÍz obr.1 ). Tyto při`toky Bi'lé vody, Li-

poveckého potoka a Běščáku tvoří jeden ze zdrojů podzemní říčky Punkvy. Dalšími zdroji Punkvy jsou Sloupský

-zda je možno ve vlnových záznamech sledovat odrazy
od stropu jeskyně, od jeji'ch boků a dna
• jaká je pravděpodobná úroveň dna jeskyně na jejím dosud známém konci
-jaká varianta seismického měření bude nejvhodnější pro
další sledování odrazů od boků a dna pro stanoveni' obrysů jeskyně.

potok a menší toky, které se propadají do podzemi' v oblasti Sloupu v severní Části Moravského krasu. Přestože je dnes

2. Projekt seimického měření

průběh recentni'ho jeskynního systému podzemni' ři'čky
Punkvy a jejich při'toků z větši' části znám a systém jeskyní

Seismické měření bylo projektováno v oblasti jejího

které vytvořila Amatérská jeskyně je již z větší části podrob-

dnešního známého ukončení (dosažená prokopaná vzdále-

ně zmapován (Zatloukal a kol.1996, Přibyl, RSman 1980),

nost) v oblasti prorážek Xvl, Xvll a Xvlll spolu s hlavní chod-

zbývá objasnit jeji. časový vý\/oj, kterÝ byl zejména ve vstup-

bou (viz obr.2).

ních ponorných oblastech velice komplikovanÝ.

nálová digitální seismická aparatura LAP-15 (výrobce Coa-

Holštejnské údoli' prodělalo v průběhu terciéru a kvar-

lExp,

Pro seismické měření byla použita 16 ka-

Dr.P.Kalenda),

geofony

typu

SAC-1A

s

citlivosti'

téru řadu sedimentačních cyklů, kdy bylo přehloubeno až

90Vs/m (vÝrobce CoalExp, Dr.P.Kalenda) a 10 kg kladivo se

do hloubek cca 60m pod úroveň dnešni'ho povrchu (v na-

spi`načem, kterÝ byl připojen na 1. kanál aparatury. Zbývaji`-

dmořské výšce cca 400 -410 m n.m.) (Zatloukal 1996) a na-

cích 15 kanálů aparatury bylo měřici'ch. Aparatura byla na-

opak bylo zcela vyplněno sedimenty až do úrovně stíopu

stavena na vzorkováni' 4000 Hz s délkou záznamu 1536

Holštejnské jeskyně, tedy cca lom nad současnou úroveň

vzorků. Zesíleni' signálu bylo nastaveno na 2048, takže bylo

Bi.lé Vody (v nadmořské vÝšce 470 m n.m.) (Vi.t, Hercman

možno měřit seismický signál v rozsahu ±16.276 um/s s kro

1996). 0 při`slušnosti jeskyně k danému erozivni'mu cyklu

kem 0.0079 um/s.

nejvíce vypovi'dá výšková úroveň jeji'ho dna a jeji' sedimen-

V prorážce Xvl byl umi'stěn profil č.1 od jejího ukonče

tárni' výplň. V při'padě Holštejnské jeskyně se mohlo jednat

ni' na vápencové stěně až po hlavní chodbu s krokem 2 m.

o paleoponor paleotoku Luhy s úrovni' dna korespondující s

Dva snímače č.14 a 15 byly umístěny na hlavni` chodbě 11.5

nejnižší úrovní Holštejnského Údolí v nadmořské vÝšce cca

m severně a jižně na rozcestí prorážek Xvll a Xvlll s hlavní

400 -410 m n.m. o čemž by svědčila větší hloubka východni` části holštejnského ú-

doli' před vchodem do Holštejnské jeskyně (Zatloukal 1996) nebo Holštejnská jes-

kyně mohla být paleoponorem ve vyšši' úrovni holštejnské kotliny a ústit do Hrád-

ského žlebu v bli'zkosti křižovatky U kaš-

tanu jak o tom soudí Zatloukal (1996).

Rozhodnout, která z výše uvedených

variant vývoje jeskyně je pravděpodobnějši', může až zjištění skutečné úrovně
dna Holštejnské jeskyně. Pro tento účel

bylo zvoleno pokusné seismické měření,
které mělo následujíci` cíle:

•zjistit, jaké jsou možnosti seismické

metody při trojrozměrném reflexni'm
profilováni'
-jaké riJšivé vlivy maji` rozhoduji'ci' vliv

na omezeni' seismického profilování
-jaké jsou rychlostní parametry sedi-

mentární vÝplně jeskyně

Hodochrony vln P a S při odpalu LP04
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mači s cílem zjistit odražené

vlny následující za zvukovou

vlnou a při'padně sumovat
záznamy metodou SRB. Další odpalové body byly zvoleny na konci všech profilů s ci'lem zjistit rychlosti vln v sedi-

mentech a ve vápencích a
při'padně nalézt ve vlnovÝch
záznamech odrazy před pří-

chodem zvukových vln. Dů-

ležité odpalové body byly

zvoleny na koncích prorážek

na vápencové stěně s ci'lem
zjistit rychlosti vln ve vápen-

cích případně průchod lo-

mených vln v bocích chodeb
a stropem jeskyně. Tyto od-

palové body byly zdvojeny a
byly pořízeny vždy dva záz-

namy z téhož bodu.

3. Zpracování měření a výsledky
Na všech třech profilech

bylo celkem naměřeno 46
seismických záznamů. Čtyři

záznamy byly znehodnoceny při přenosu dat ze seis-

mické aparatury do poči`tače.
Seismický šum na větši-

ně kanálů dosahovat hodnot
4 -5 bitů, t,j, 0.16 um/s, což
bylo v Úrovni 1 °/o měřicího

rozsahu aparatury.
Schématická geologická siturace v povodi'ch hlavni'ch zdrojnic Punkvy (podle Zatloukala a kol.1996)

Většina záznamů odpa-

chodbou pod měřičskÝm bodem č.95. Kanály 12 a 13 zů-

lů (úderů) mezi sni'mači uprostřed profilu byla znehodnoce-

staly nevyužity.

na rušivÝm vlivem zvukových vln, které měly pomalý do-

Prorážkami Xvll a Xvlll vedl profil č.2, kterÝ zači'nal 1.5

zvuk, kterÝ neumožnil zjistit odíažené seismické vlny v dal-

m od vápencové stěny v prorážce Xvll a končil 1 m za vá-

Ši'm záznamu (viz obr.3 - LPO1 ). Pouze krajni` odpaly na pro-

pencovým žebrem v prorážce XVHl. Krok snímačů byl opět

filu umožnily stanovit jak rychlosti seismických vln v sedi-

2m.

mentech, tak i orientačně ve vápenci'ch a to v části záznaHlavni' chodbou byl veden profil č.3, kterÝ začínal na

mu před při'chodem zvukovÝch vln (viz obr.4 -LP12).

dosavadním konci hlavní chodby 24 m za jeji`m kři'žením s

Nejhodnotnějši' záznamy byly pořízeny při úderech kla-

prorážkami Xvll a Xvlll a kterÝ končil 3 m od prorážky Xvl.

divem na vápencovou stěnu jeskyně v prorážkách (odpaly

Krok sni'mačů byl 3 m. Všechny sni`mače i body odpalu byly

42,43,44,45 a 46 při měření na profilu č.3 na hlavni' chodbě.

přibližně v jedné rovině cca 468,3 m n.m„ dané počvou výše uvedených chodeb, tedy cca 1,8 m pod měřičskými bo-

Tyto záznamy neobsahovaly ani zvukové vlny ani výrazné

dy č. 95, 96 a 97, jejichž nadmořské výšky jsou 470,11 ,

patrné jak při'mé vlny, lomené vlny procházejíci' pravděpo-

470,14 a 470,15 m n.m„ K této rovině snímačů jsou vztaže-

dobně stropem po vápenci'ch, tak i odražené vlny ode dna

ny veškeré dále interpretované hloubkové údaje.

jeskyně a pravděpodobně také od jejich stěn (viz obr. 5 -

Odpalové body profilu byly umistěny mezi všemi sní-

povrchové vlny v sedimentech a proto jsou na nich dobře

LP46).
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Ukázka vlnového záznamu s bodem odpalu na kraji registračni' báze č.2 -LP12

Rychlosti vln byly zjištěny na záznamech č.4, 12, 13 a

41, které byly situovány na konci'ch profilů č.2 a 3. Na všech

záznamech do vzdálenosti cca 20 - 24 m přicházela jako
prvni` přímá vlna Ps v sedimentech s rychlostmi 2350 -2500
m/s (viz obr. 6). Od vzdálenosti' 24 m byla jako prvni' vlna re-

1490 -1550 m/s resp. Sv = 2120 -3150 m/s. Protože jes-

kynní sedimenty jsou vrstevnaté, byly pro výpočet dráhy paprsků odražených vln zvoleny menši' z pozorovanÝch rychlostí Ps = 2350 m/s a Ss = 1490 m/s.

Na záznamech odpalů č. 4, 12, 13, 23, 24, 41, 42, 43,

gistrována lomená vlna Pv s rychlostmi větši'mi než 3850 -

44, 45 a 46 byly nalezeny odrazy, přicházející cca 15 -20

5500 m/s, procházející vápenci. Vlny S měly rychlosti Ss =

ms resp. 30 -40 ms po vlnách Pv. Tyto vlny byly interpreto-

Ukázka vlnového záznamu s bodem odpalu v rozrážce na vápencové stěně při registraci na hlavní chodbě -LP46
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Ukázka vlnového záznamu s bodem odpalu uprostřed registračni. báze č.2 -LP01

vány jako odražené vlny Ps resp. Ss ode dna nebo výrazné
sedimentární polohy pod snimači. Hloubky, stanovené na
základě profilu č.3, byly konsistentní s hloubkami z kolmých
profilů č.1 a 2 s výjimkou konců profilů v prorážkách v bli'z-

kosti bočních stěn, kde byly stanoveny hloubky menši', což

bylo způsobeno průchodem vln rychlejši`m vápencem bočních stěn jeskyně, nikoli zvÝšeni'm úrovně dna nebo výrazné
reflexni' polohy. Zjištěné hodnoty hloubek byly vyneseny do
středu mezi body odpalu a sni'mání (viz obr.2).

Západně od hlavní chodby byly zjištěny hloubky re-

flexni' polohy -pravděpodobně dna Holštejnské jeskyně -v

rozmezi' 16,6 -22,5m. Východně od hlavni' chodby mezi

prorážkami Xvl a Xvll se pohybovaly hodnoty hloubek me-

Štejnské jeskyni bylo zjištěno, že je možno úderovou seismikou získat kvalitni` záznamy pro interpretaci požadova-

ných odrazů až z hloubek okolo 30 -40m. jako nejvhodnějši`mi se jevi' odrazy, generované údery na stěny jeskyně

(nikoli na seďmentárni' výplň), s měřením na kolmých proíilech. Tato konfigurace eliminuje jak rušivé zvukové vlny, tak

i intenzivní povrchové vlny v sedimentech.
Zjištěné odrazy, pozorovatelné na všech navzájem kolmÝch profilech, svědči' o výrazném rozhrani` v hloubkách

cca 20 -25 m pod stropem jeskyně, které s největší pravděpodobnosti' odpovi'dá dnu jeskyně v nadmořské výšce cca
450 m n.m.. Systém pokusného měřeni' nebyl vhodný pro
interpretaci odrazů od boků jeskyně.

zi 17 až 25 m. Tyto údaje bude nutno při dalši.m měřeni' na-

vázat na známé hloubkové údaje ze sond v proíážkách Vlll
a lx, které narazily na skalni. dno v hloubkách 16 resp. 18

metrů. Zjištěné hodnoty hloubek jsou maximálni', protože
rychlosti vln P a S v sedimentech mohou být nižši', než rych-

losti stanovené v horizontálním směru při stropě jeskyně.
Na záznamech č. 33, 42, 43 a 46 byly zjištěny další od-

ražené vlny v pozdějši'ch časech, které vzhledem k jejich rcL

lativně ni'zké zdánlivé rychlosti mohly odpovídat odrazům

od boků jeskyně, ale ze záznamů nebyl jednoznačně určen
směr k reflexním plochám.

4. Závěr
Seismická reflexní měření v jeskyni'ch jsou ojedinělá a

jejich specifika spočívá v tom, že je niitno ve vlnovém obraze rozpoznat reflexe ze spodni'ch, svrchních a bočni'ch stěn
jeskynního profilu. Při pokusném seismickém měření v Hol-
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V MORAVSKÉM KRASU POHYBEM NEJEN KE ZDRAVÍ...
Oldřich Štos sen., ZO 6-20 Moravský kras

Pohyb, zejména ten člověči'-byl vždy problémovou veličinou.

konečně v roce 1995 k vyloučeni. motorové dopravy a vyřazeni` ko-

Ne snad proto, že by člověk sobě lámal nohy neopatrnÝm přesou-

munikace v Suchém žlebu a spuštěni' lanové dráhy Macocha, spo-

váni`m po zemském povrchu. Spi.Še z hlediska vyšši`ho principu

juji'cÍ Punkevni' jeskyně s propasti' Macocha.
A protože toho bylo zřejmě na jednu generací při.liš, vypuklo

mravního, tedy lidského.

Dři've běhal a skrÝval se před dravcem čtyřnohým, aby poté

mediálni' zemětřeseni', odborníci i laici se předháněli v posudci'ch a

honil býložravce, později běhal dopředu a občas i dozadu na po-

prognózách v lepši'm při'padě, v horši'm pak v žabomyši'ch válkách,

lích válečných. Lezl také na barikády, plazil se v zákopech, uti'kal

nad kterými se s odstupem času lze pobaveně usmi`vat.

do krytů a povětšinou mu šlo o život , výstižněji o kejhák či chce-

Jaká je pravda či lépe řečeno, jaký je skutečný stav -necht. pcr
soudi' každý sám. A nemusi' jít zrovna o vědeckou analýzu v oblas-

te-li -o hubu.

Až částečně, v souladu s teorii. evoluce, nabral rozumu, začal
běhat pro zábavu a sportovat, dokonce i maratónsky. Na při`rodu
však nedbal, bral ji jako samozřejmost a o ekologii už vůbec val-

ti odběrů vzorků těžkých kovů, stavu aerickÝch řas či rozboru ruderálů kolem bývalých silniček.
Exhaláty tisi'covek automobilů

přestaly zatěžovat nejcitlivějši'

zóny chráněných Územi' a v dříve zahlcenÝch kaňonech povětšinu

ného rozumu nepobral.
Pak mu začalo téci do bot a člověk tkzv. rozumný začal v Še-

dne vládne klid a pohoda. Skalni' pěšác.i a cyklisté to jistě uŽ pcr

di lidských doupat a doupátek si stÝskat po luzných hájích zele-

znali Na prostranství před Punkevni'mi jeskyněmi nemusí mi't ná-

ných - to už však bylo téměř pozdě.

vštěvni'ci strach o své průdušky, děti ani hafany.. Vláčky a lanovka

A tak to pokračovalo v různých podobách, obměnách a ča-

vozí předevši'm ty, kteři' chodít pěšky nechtěji', neumi' nebo nemo-

sových posuvech všude ve světě. V Amazonii i pod vápencovými

hou. Pro ty ostatní je organizovaná doprava pouze nabi'zenou al-

bradly pálavskými, v krasu českém i moravském.

ternativou. Záchytná parkoviště s organizovaným stáni'm jsou ne-

Člověk si uvědomil (pohři.chu však ne všude a

včas), že pří-

zbytnou a povinnou koncovkou pro všechny motorizované - na

rodu je nutno chránit a lidský pohyb v ni' usměrňovat. Chválabo-

mega parkovišti u horního můstku Macochy i v komplexu tři' par-

hu, že u nás , ten pohyb normálni. a přirozený, nikoliv i válečný.

kovišt. v areálu Skalni'ho mlýna.

V územi'ch zvláště cenných

to byl vždy problém. Moravský

To vše netřeba vysvětlovat těm, kteři' Kras maji' rádi a ci`ti` s ni`m

kras je toho modelovým vzorem. Člověk zde žil bohabojně i nuz-

o něco vi'ce, než ostaini'. Proto se předpokládá, že národ jeskyňář-

ně a přeži'val jak mohl a musel. Půda a les ho živily, skrývaly a po-

ský tyto skutečnosti a souvislosti zná, vnímá a cti'.

Snad i proto může po prokázání svého vztahu ke stále řid-

zději i hladily na duši.

A mnoho času zase tak neuběhlo,„.a byl tu cestovni' ruch, a je

noucí komunitě lidiček

sdružených ve speleologické společnosti

tu dodnes„. do roku 1956, kdy 4. července byla vyhlášena CHKO

využi'vat při'zně dopravní společnosti provozuji'ci' silnični` vláčky a

MoravskÝ kras, posléze do roku 1974 schválem'm územni'ho plánu

lanovou dráhu a poži'vat četných slev a zvýhodnění, mi'stni' dokon-

CHKO a poté roku 1977 iistanoveni'm Správy CHKO Moravský

ce absolutni'ch. To ovšem za podmínky, že v pracně udržovaných

kras.

č.114/1992 Sb., o ochrané při'rody a krajiny, kterÝ již jednoznačně

prostředci'ch nezanechaji' krumpáč se kbeli'kem odtěženého bahna
nebo na podlaze či pc)lstrováni' vláčků nebo lanovky
laguny vo-

deíinoval zásady Čínnosti človéka v chráněných územi.ch. Pro ú-

dy a masy zaručeně pravého jeskyr`ního seďmentu a nezaparkuji`

zemi' národních při'rodni'ch rezervaci. pak lahůdka -§ 29 výše uve-

své jeskyňářsky omšelé přibližovadla co nejbli.že di'ry bez ohledu

deného zákona a pro NPR Vývěry Punkvy (dři've Moravský kras -

na existuji'ci' zákazy.

Posledni' významným počínem pak bylo přijeti' zákona

A tak, až budeme zase smysluplně mudrovat v holštejnském,

střed) zvláště -vyhláška MŽP či's.105/1997 Sb.

A protože je ten náš kras moravskÝ vskutku velmi malý a Čtyř-

ostrovských, rudických ČÍ jinÝch hostesech o tom, co kde je nové-

nohých motorovÝch miláčku je jaksi stále více, muselo dojít k ra-

ho, co nás naštvalo a proč, nezapomi`nejme na již výše

zantni`mu řešeni.. Chronologicky vzato, šlo to ráz na ráz. V roce

zmi'něný vyšší princip člověči'.

1989 byla uzavřena silnice v

Pustém žlebu mezi Punkevni'mi jes-

Pohybovat ve světě vezdejším se dá nejenom dopředu, ale i

kyněmi a maleb-

dozadu. Nejenom z hlediska zákonů fyzikálni.ch, ale předevši'm

ným Sloupem a

z hlediska neustálého vývoje a stavu lidského myšlení a poznání.

následně v roce

Vyšlápnete-li si v kterémkoliv ročni'm obdobi' některým krasovým

1991

žlebem, naladěni na při'jem - půjdete určitě ti'm správným směrem.

ze

vyřazena
silnični'

si'tě,

Při'jemný a stálý pohyb nejenom po devonských vápenci'ch,

v roce 1993 zave-

vždy svěži' mysl a dobrou vůli všem čtenářům Estavely přeje za

dena

společnost Doprava v Moravském krasu, spol. s r.o.

hromadně

orsanizovaná doprava

silnični'mi

vláčky od záchytného
Skalni`

parkoviště
mlýn

k vstupu do Pun-

Doprava v Moravském krasu

úvodem

kevních jeskyní a
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SALMOVÉ A MORAVSKÝ KRAS
Dagmar Baumannová

HISTORIE RODU
DO 2. POL.18. STOLETÍ
(

1. Část )

hrabství Salm, které se s dei-initivni' platnos-

větvi. salmovského rodu -starohrabé. Před-

ti' od Lucemburska oddělilo. Tato nová ro-

kové Antoni.na Karla Joset`a ze Salmu, ktery

dová větev se pak dále rozdělila na arden-

se přiženil na rájecké panstvi', /sou zmiňo-

skou a hornolotrinskou. K rozlišeni` obou li-

váni v našich zemi`ch od konce 17. stoleti'.

nii' měli hornolotrinšti. Salmové v erbu dva

V roce 1693 zi`skal inkolát v českých

Dějiny Moravského krasu jsou po urči-

bi'lé lososy v červeném poli zati'mco arden-

zemi.ch František Vilém Salm, Antonínův o-

té obdobi' dosti výrazně spjaty s rodem hra-

ská větev měla dva Červené lososy v bi'lém

tec. |eho matka pocházela z Liechtenstei-

bat ze Salmu, který prostřednictvi'm někte-

pol,.

nů. Antoni.n Karel |osef byl nejmladším sy-

rÝch svÝch členů zasáhl do vyzkumů této a-

K vyznamným představitelům horno-

traktivni. a z při'rodovédného i historického

Iotrinské větve hrabat ze Salmu patřil Miku-

trávil ve službách habsburskému panovnic-

hlediska unikátni` oblasti. V několika kapito-

láš ze Salmu, zdatný a slavný válečni'k pře-

kému domu. Převzal tak, vÝchovu pozdějši'-

lách bychom chtělí č(enáře seznámit s ději-

lomu

ho ci'saře |osefa 11., stal se tajným radou, ci'-

15 -16. stoleti' a mimo jiné i obránce

většinu svého žjvota

Vi'dně před Tur-

sařskÝm komoři'm a ryti'řem řádu Zlatého

ky v roce 1529.

rouna. Pozdějí trávil mnoho času v Rájci,

Za své oddané

kde přebudoval zámek, který vyhořel v ro-

služby

Habs-

ce 1763 do dnešni. podoby. V roce 1766

burkům se mu

koupil c)d značně zadlužených hrabat z

dostalo mnoha

Gellhornu blanenské panství spolu se žele-

t-inančni'ch

i

zárnami

tulárni`ch

poct.

ti-

a připojil je ke své državě. )eho

syn Josef převzal po jeho smrti v roce 1769

jeho syn Miku-

rájecké a blanenské panstvi`. 0ženil se v ro-

láš

ce 1775 s Paulinou, dcerou kni'žete Karla z

Salm

mlad-

Ši', ktery vlastnjl

hrabstvi`

burg,

Hrad Salm v Ardennách z roku 1450

nem svých rodičů a

se

Auerspergu a po jeji' smrti s Antonii` kněž-

Neu-

nou z Paaru. Roku 1790 byl povýšen ci'sa-

stal

řem Leopoldem 11. do stavu ři.Šských kni'žat.

zakladatelem

V roce 1811

větve Salm-Ne-

Františkovi za roční důchod statky Rái.ec, Je-

uburg, která tr-

dovnice a Blansko. Zemřel v roce 1838 ve

vala

Štýrském Hradci a byl pochován ve Sloupě.

1783.

do

roku

předal svému synovi Hugo

Posledni.

nami salmovského rodu a s ieho působe-

mužský potomek této větve hrabě Vincenc

PŮíště: Osobnost Hugo Františka ze Salmu

ni'm v oblasti Moravského krasu zejména v

zanechal pouze tři dcery a ty podědily stat-

ve vziahu k výzkumům Moravského krasu.

19.stoleti' a na počátku 20. století.

ky leži'ci' na Moravě -Tovačov, Kojeti`n a Kra-

Salmové pocházeli z francouzsko německého pomezi' v okoli` Arden a své jmé-

lice, které rodina zi.skala výměnou za hrabstvi` Neuburg na lnnu.

Ardenská větev wmřela v roce 1415

no tradovali od kmenového hradu Salm. Dá
se ři`ci, že patřili k nejstarši'm aristokratic-

Jindřichem Vll. ze Salmu, který jako dědice

kým rodům Evropy. Za nejstarši.ho historic-

určil svého nejbližši'ho při'buzného |ana Vll.

ky částečně doloženého předka je považo-

z Reifferscheidtu, z jehož potomstva vzešla

ván Siegt.ried z Moselgau, který zemřel kon-

starohrabata a kni'žata ze Salm-Reiffersche-

cem

idtů se sídlem na Moravě.

10. stoleti`. Dle listinného materiálu ie

Do blanenské, oblasti přicházeji' Sal-

prokazatelné, že Salmové mělj úzké při.buzenské \Jztahy s hrabaty lucemburskými a

mové v polovině 18. stoleti` a to v důsledku

vévody z Limburku a odvozovali svůj gene-

sňatku Antoni'na Karla josefa ze Salmu s

alogický základ (jako mnoho významných

Raffaelou,

rodů té doby) od dynastie Karlovců (potomek

Karla Velíkého).

Kolem

roku

1059

dcerou Karla Ludvi'ka z Rogendoríu,
který vlastnil rájecké panstvi'. Antoni`n Karel

zemřel Giselbert hrabě z Lucemburku a ze

|osef

Salmu a zanechal hrabstvi` svému synovi

salm-reifferscheidské věwe. Oblast jejjch

Hermannu 1„ který byl v roce 1082 v Gos-

majetkové domény byla v okoli' Cách v Ně-

laru korunován na némeckého krále jako

mecku. Rodina Salm-Reifferscheidtů se tra-

vzdorokrál Jindřjcha lv. Sálského. Jeho syn

dičně dělila na starši` a mladši' větev, odtud

Hermann 11. pak zi'skal jako dědicwi' pouze

pocházel pozdějši' titul uži'vaný blanenskou

Salm pocházel z tzv. výše zmi`něné

Anionín Karel Joseí siarohrabé ze Salmu
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NAGELŮV VODOPÁD
Antoni'n Boček, Brno SpeleologickÝ klub

směstnají 3 lidé. Za vchodem je chodbička k severu, 4 m dlouhá,

2. ČÁST

jeji`ž východni` (tedy pravá) strana je z počátku pokryta travertinem,
Za účastí 13 členů, kteři` se rozdělili na 3 vzájemně se podporuji'ci' skupiny, podniknut byl v noci ze dne 20. na 21. ři'jna 1945 no-

vý pokus o nalezeni. okna, z něhož vytéká vodopád, a k průzkumu
chodby, kterou vody přitékaji`. Předevši'm byl v dómě „U písků"

(Nagelův dóm) namontován reflektor, ozařui.i'cí stěnu, po ni`ž se vÝstup děl. Třj z účastni'ků vystoupilí pak do výše asi 2/3 celkové ces-

ty k onomu otvoru korytem, vrytým vodami do stěny propastě.
Dalši` trat. po hladké kolmé stěně s převisem překonal Frant. Vlk

(který též zdolal smělým vÝstupem stěnu Macochy dne 9. lx.
1944), jišten Macháčkem a Vlachem, a podařilo se mu dosáhnouti kýženého ci`le. Po vniknuti' do okna přidržel oba dalši` lezce la-

nem, pomoci. něhož tito vyšplhali do tohoto otvoru, kde pak u-

pevnili lanový žebř, po němž ostatní členové výpravy za nimi vystupovali. |ak již při předcházeji'ci'm průzkumu Nagelovy propasti
z horni.ho jeji.ho okraje dne 13. a 14. ři'jna 1945 bylo předvi`dáno,

nacházi. se otvor, z něhož vytéká Nagelův vodopád, při nadmořské
vyšce asi 420 m, v severozápadni' sténé propasti. Pod otvorem, kterÝ jsme pojmenovali „NagelovÝm oknem", se nacházi' silná, mn®

hými otvory proděravělá dlouhá travertinová plotna, přes kterou

prostopueným někollka otvory (2) nepatrné velikosti (asi 1 -2 dm.`).

Strop, dno a levá (západní) stěna jsou skalnaté se stopami silné eroze. Z prvu je chodba 1 m šjroká a tolikéž vysoká, zůžuje se však

před lomem na západ na pouhých 70 cm, načež vede asi 2 m ti'mto směrem při vyšce 80 cm k sifonu (3), dlouhému 4 m a širokému

1.50 m. Do těchto míst klesá půda celkem o 2 m. Poněvadž přes

tuto překážku nebylo možno proniknout dopředu, byla voda dne
27. X. 1945 vypumpována, při čemž se v jihozápadni'm koutě objevila dalši' chodbička rozměrů O,4xO,5 m, v délce 4 m. Hned z pD
čátku této chodby je malá vodni. nádrž (4), která však netvoři' žád-

nou překážku pro dalši` postup. Směr chodby se pak láme na západ při rozmérech 1 xl m. Na konci je opět malá vodni` nádrž (5),
jeji'ž hladina leži' o 1 m ni`že než ona býv. sifonu u č. 3 podle pů-

dorysu. Pak pokračuje chodba k severovýchodu v délce 2 m, v ši'ř-

ce poiihých 0,35 m a výšce 1 m, tedy rovnoběžně s chodbou za č.
4, v typickém směru jeskynni'ch diaklas sloupského bludiště, a konČi' malým vÝklenkem (6), jehož spojeni' s prvni'm sifonem (3) neni'

bezpečně prokázáno. Až v tato miísta byly chodby bez jakéhokoliv nánosu, který vody patrně vždy s sebou strhávaly. Si'ňka, v které

přetéká v době aktivity vodopád. Je nesporné, že tu jde o onu lavici, z které se utrhly svého Času ony 3 travertinové balvany, které

se nyni` ocitáme (mezi 6 a 7), má prudký spád o 1 m, je 2 m široká

i.sou odplaveny až dc) ni.zké brány, kterou z „Řečiště" ve spodních

Na koncí se nachází kamenný zával (7), který bylo nutno uvolniti.

patrech vcházíme do Nagelova dómu a jjchž původ byl do5ud záhadný. Domněnka, že sestupem z hora dne 13. X. 1945 objevená

travertinová plotna /e pravděpodobně umi'stěna u výtokového otvoru

Na-

a průměrně 1.2 m vysoká. Uprostřed je rozdělena skalním pili'řem.

Zde zlézáme pak mezi volnými kameny asi o 1.2 m níže, či'mž se

octneme v chodbě 60 cm Široké a 80 cm vysoké, délky 2 m, směřuji'ci' k jihozápadu. Dno této, jakoži i dalši pokračováni' chodby je

gelova vo

pokryto Štěrkovitým pískem. Chodba se lomí přesně k západu v
délce 4 m a vyúst.ui.e do si'ňky 6 m dlouhé, 2 m široké a téměř 6 m

dopádu,

vysoké, jeji.ž delši' osa směřuje od severovÝchodu k jihozápadu. Si`ň

se tedy pl-

né

potvr-

dila.

je asi uprostřed dělena kolmým, 2 až 3 m vysokým stupi`nkem (8)
a odbočuje z ni' v jejím severovÝchodni.m konci sopoušek, hlínou

ucpaný. V části jihozápadní dobihá při dně pokračováni' chodby
Vlast-

n''

při nadm. výšce cca 415 m směrem severozápadni'm. Zde je chod-

okno

ba zprvu 70 cm Široká, 50 cm vysoká a jde 3 m směrem severo-

výtokové

západni'm, načež jeji'ch rozmérů přibívá, takže je pak v dalši'ch 3 m

(viz

plá-

k jihozápadu 1.5 m široká a 1.2 m vysoká. Pak klesá o 2 m a vede

je

k severozápadu na délku 6 m s výškou 1.5 m a průměrnou ši'řkou

rozměrů

taktéž 1.5 m. Vespod je uzavřena potočni'm Štěrkem (9). Zde se jas-

nek)

lxl

m (1).

ně jevi' již účinky zanášeni` jeskynních chodeb naplaveninami a by-

Před vlast-

lo nutno, prokopávati velmi namáhavÝm způsobem tyto sedimen-

ni.m vcho-

ty, tak že se objevilo dalši` pokračováni' v předchozám směru asi o

dem

5 m. K severovýchodu odbočuje řada dosud neprobádaných, vět-

do

chodby je
výše

zm,'-

něná plošina

tra-

vertinová,

šinou ucpaných chodbiček a komi.nků (10). Zdá se prozati'm, že

vlastní pokračováni` chodby vodopádové jde směrem k severozápadu (11 ), kde se pracuje na prokopání nánosu.

Všeobecně lze tvrdit, že směry nově objevené „Chodby vodopádové", jak jsme je nazvali, se přidržuji. přesně zákonů příčné

Prostou-

břidličnatosti zdejší Íacie devonského vápence, při čemž nutno

pená

zdůraznit, že směry tektonických puklin se drži' hrany klence a za-

dě-

rami a o-

tvory'

na

které

se

pohodlně

padaji' v při`slušném úhlu k sobě.

V dalším průzkumu chodby nemohlo se pak delši' dobu po-

kračovati, nebot. následkem podzimni'ch dešt.ů tekl vodopád již opět 10. Xl.1945 a byl asi 14 dni` v činnosti. Když dne 26. Xl. 1945
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a následuii`ci` dny vnikli naši čle-

nové do vodami opuštěných
chodeb,

shledali

opět veškeré

tamní deprese pod vodou, hlavně byl naplněn si.Íon (3) tak, že

se musel znovu vypumpovat.
Dále bylo shledáno, že vodni`
proud,

vyrážeji`ci` pod tlakem
mezi mi'sty s a 9 pročistil značně

tato mi'sta a odplavil dokonce
materiál, svého času vykopaný.
Nejdůležitějši'm

poznatkem

téchto exkursí bylo však zjištění,

že poblíž místa 11 bylo zřetelně
slyšeti hukot proudi'ci' a padaji'ci'

vody. Domněnka dr. Kři'že, na

počátku této relace uvedená, se
ukazuje bÝti správnou: vody v

době normálni'ho odtoku si naŠly novou stupňovitou chodbu,
ústi'cí při`mo do vodárny u siíonu

Č. 3 ve spodni.ch patrech a pouze za velkého stavu vody vnikaji` ty-

byly projektované dalši. práce v těchto mi.stech značně zdrženy, k

`o bočni.m otvorem v hlavni'm trativodu do „Vodopádové chodby"

čemuž přlstoupilo pečlivé studováni' vzájemného poměru jednotli-

pod vlivem přetlaku (efforace) a stoupají touto až k Nagelovu oknu, a padaji' z tohoto jako vodopád do Nagelova dómu. Pravdivost

vÝch vodni.ch nádrží a sifonů ve spodni.ch patrech, při čemž bylo
použito i eosi`nu jako neškodného barviva vody.

této teorie potvrzuji` i pozorováni. našich členů, kteři' po několikrát

V té`o době byly objeveny i dalši., dosud neznámé a v odbor-

při nižším stavu vody, leč plně proudi'ci`ho sloupského potoka, sly-

né literatuře nepopsané vodopády ve středni'ch a spodni'ch pat-

šeli za sifonem č. 3, za skalni' stěnou mezi oběma siíony a korÝt-

rech, ieji`chž původ, studium a fotografováni' sÍ vyžádalo též něko-

kem vodopádu hluk padaji'ci' vody. Totéž mi bylo potvrzeno bla-

lika nejméně dvoudenni'ch exkurzi'.

nenskými jeskyňáři. Podle různých znaků jest bod 11 od tohoto hy-

Bude nyni` k Úplnému rozřešení otázky topografie Vodopádo-

potetického tratovodu pouze několik málo metrů vzdálen. Dalši`
velmi časté zaplaveni. Vodopádové chodby a Íungováni' Nagelova

vé chodby a s ni' souviseji'ci', dosud neznámé a pouze tušené chod-

vodopádu znemožňovaly badatelům po dlouhou dobu dalši' pro-

odbočuje, nutno posečkati, až meteorologické a hydrografické po-

by trativodné, z které Vodopádová chodba ve středni'ch patrech

nikání v uvedené chodbě. Vody, padaji.ci` z Nagelova okna velkou

měry opět dovoli' soustavné a nerušené práce v této části sloup-

silou, strhaly mi'sty lanový žebř, upevněný v okně samém, který u-

ských jeskyní.

možňoval rychlý a bezpečný výstup do Vodopádové chodby. Ti'm

kom'`n
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STŘÍPKY MINULOSTl -FRANTIŠEK NĚMEC
lgor Audy

|ednotlivé
nášeji`

generace jeskyňářů

kameny

do

poznáni`

Mnozi.

badatelé

Moravského

krasu.

své

publikovali

a

zvěčněna

literatuře.

na

poznatky

jsou

však

tak

také

mnoho

značně přispěli

novýmt přáteli

při-

mozaiky

v

jejich

jeskyňářů,

k výzkumu

jmé-

je

kteři.

vý-

krasu svoji'

proniká iako prvni` v jes-

kyni Řečiště do Sloupové si.ně s osm

Později

krápni'ků

krasu.

se poušti' nejprve sám,

ně za pomoci
toni'na

Moravského

Eduarda

Matala

a

násled-

Schmucka, An-

|aroslava

Horáka

do

prolongací jeskyni' U iedle a

pozvolna

na úpati. Koňského spádu, v těsné bli`z-

s

neúprosným

ča-

Při bádáni' nacházi' kromě jeskyňá-

metrů vysokým sloupem, jedni`m z největši`ch

objevitelskou Činnosti`, ale jejich jména

zanikaii'

165 m dlouhé Némcovy jeskyně č. 2 a
o rok později objev jeskyně č.1.

U javora,

řů spolupracovni.ky mezi mi'stnt'mí oby-

vateli

se

a

mládeži`.

zúčastňuie

Vavřineckých

věku

75

let

praci`

ve

paleoponorech

a

stává

závrté U

hrušky. Sám zači'ná s kopá-

ni.m průzkumné Šach-

|edním

z

nich

František

Ně-

mec,

ty, kde je pak Pustožlebskou

člověk

čeině

bu

jesky-

ni' v Suchdole.

Byl

klu-

proniknuto

do

propast.ovitého systému s hloubkou 42 m.

neoby-

vitálni',

skupinou

Speleologického

objevitel

Němcových

to

ve

se též iniciátorem výkopových praci' v

Sem.

je

|eště

prolongačni`ch

Do konce života v ro-

tem-

peramentni' a v pozdni'm věku velmi

ce

svérázný.

jem o krasové děni. a

Sám

1980

Frantjšek

se-

projevuje
Němec

be nazýval „Krako-

neztráci'

svoji

nošem

vitalitu,

která

ho

Moravské-

krasu``.

traverzni`ch

obci Veselice, v ro-

Důkazem,

ce 1896. Prožil vel-

mi.stni'

" pestrý a dramaživot.

životni`
ho

čas-

to přiváděla do kon-

Naroďl

se v malé krasové

tický

zá-

situaci'.

že

rodáci

aní
neza-

pomi'nají na Františka

Standa Majer a František Němec //`oÍo /gor Audy/

SvÝmi

Němce,

životni'mi epizodamí nás častokrát ba-

kosti dnešni' štoly do Amatérské jesky-

od

vil v suchdolské hospodě. V polovině

ně.

prac,`.

padesátých let se při'mo v terjénu se-

členem

znamuje s členy Pustožlebské skupiny

závc>dni.m

Speleologického

zkoumá

klubu

a

zapojuje

se

Pozdéjo

se

stává

organizovaným

speleologického

a

klubu

kope

ČKD

v

kroužku
Blansko.

různých

jeskyni`

účastni`ka

je

básnička

průzkumných

Nezapomi`nejte na naše předchůd-

při
Bádá,

bývalého

ce,

kteři.

v

podmi'nkách

neporovnatelně

dokázali

těžši.ch

poodhalit

rouš-

aktivně do výzkumů ve věku, kdy jini'

Pustého žlebu a bočni`ho žlíbku Peklo.

ku ke skrytým krásám podzemí a pře-

již

Odměnou

dali

ien

vzpomi'naji'

prožitky.

Při

na

své

společných

badatelské

výzkumech

pŘÁNÍ
Suchdol leden

1999

s

za

vynaloženou

mnohá zklamáni' je v roce

dřinu
1961

a

objev

výsledky

svého

bádáni.

generaci.m.

Do země jsem kloval iako sluka

Tak nám to řekněte, [áto,

ve všední den i v neděli.

co vám ien krápník pověděl

Na pomoc isem si brával kluka,

mladši`m

Nohy mně zahřívá bláto

když jini pomoct nechtěli.

a celou noc jsem proseděl.

Zmrzlý isem šel domů lesem

a pod skálou isem viděl páru.

Kdo se tam dos{al první? On.

|sem starÝ. Na hlavě mám mech

Jakoby řikala, zde jsem,

Zažehl světlo a počkal.

a na záda mně voda kape.

siačí jen prokopai iu spáru.

Cítil j5em se jak Absolon,

kterÝ se svého dnu dočkal.

Ruku svou na srdci mém nech
a poslouchej, jak iiše klape."

Bylo to kousek od vísky
a dostal jsem se iam snadno.

ERik

Potom isem uviděl krápník.

Uřizl isem prui od lísky

Byl studený a přece hřál.

a chtěl jsem dosáhnoui na dno.

„Buď vítán", řekl ten vápnik

Vzpomi'nka na p. Františka Němce,

a poslechni, co bych si přál.

kterÝ objevil

Suchdolské jeskyně.
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NOVÉ OBJEVY V ZÁVRTU ČOPEK
ZO 6-21 Myotis

POLOHA

ní si'ňka se zavaleným dnem. Na začátku června byla zaměřena a vykopána Šachta, která vedla při'mo do si`ňky. Během

Závrt člopek je jedním ze závrtů na Harbešské plošině.

Nalézá se 200m vÝchodně od závrtu Společňák. Závrt je

podzimu a zimy probíhaly výkopové prá-

dlouhý 22m, Široký 15m a hloubka na povrchu 7m. Původ-

ce na dně Šach'

ni' ponor se nalézá v západni' části závrtu. Poloha závrtu je
vyznačena na mapce č.1.

ty. v lednu
1999

byla

na dně Šach-

CHRONOLOGIE PRACÍ

ty

odkryta

zavalená ho-

Předběžné sondy v závrtu za-

rizontální

čaly v lednu 1998. Od března

chodba

do května 1998 probíhaly
otvírkové práce ve vlast-

dómem na konci. V současné

ni'm ponoru. Na konci

době probíhaji' jednak práce na prohlou-

května byla objevena prv-

s

malými odbočkami a

beni' vstupní šachty

jednak v šachtě na dně dó-

mu.

POPIS JESKYNĚ
Jeskyni můžeme rozdělit na několik částí. První částí je

kolmá vstupní část pod šachtou, která se svažuje dolů pod

úhlem sO stupňů. Stěny jsou silně erodovány a jsou pokryty
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ostrÝmi škrapy. Dno se svažuje k západu a je tvořeno velkými bloky. Za dešt'ů je slyšet vodu, která protéká mezi bloky

Chodba se zvolna rozšiřuje v dóm s komi'nem. Do dómu přitéká neustále malÝ při'tok z chodbičky na jižni' straně.

ve dně a ztráci' se pod nimi.

Druhá část jeskyně je

dvě odbočky, které jsou úzké a silně zasedimentované.

horizontální chodba, která se v

jedné části několikrát lomí téměř do pravého úhlu. |e dlouhá asi 50m a ústi' v dóm na konci jeskyně. Chodba je na za-

Voda dále pokračuje do šachty ve dně dómu. Na dně Šachty je patrné horizontálni' pokračování, které je však neprů-

lezné díky silné vrstvě sedimentů.

čátku vysoká 1 m a široká 0,5m, na konci se pozvolna zvyšuje a rozšiřuje a přecházi' v dóm s komi'nem. Dno je tvoře-

Během dubna byl vytyčen polygon a zpracován proza-

no kameny. Za silných dešt'ů chodbou protéká voda, která

tímni' náčrt jeskyně. Práce na podrobném mapování probí-

se nestačí propadat pod sutí ve vstupní části a na konci se

haji' v současné době.

pozvolna ztráci' mezi kameny ve dně. Z této chodby vedou

POKYNY PR0 AUTORY:

7) Uzávěrky jsou asi měsi'c před vyjiti'm dalšího čísla.

8) U odborných článků zpracujte prosi'm stručné resume
1 ) Za obsah jednotlivých příspěvků odpovi'dá autor.

2) U použité literatury uvádějte jméno autora a zdroj podle standartní formy.

3) Texty v žádném případě sami nezalamujte a neupravujte
(tzv. sloupcování, makra apod.).
4) Pro spestřeni' a srozumitelnost článku uvi'táme přilože-

né mapky, grafy, kresby, tabulky a fotografie.
5) U fotografii' uvádějte autora a název sni'mku.

6) Obrázky a fotografie budou na požádání vráceny.

ve světové řeči (nejlépe angličtina).

9) Text pokud možno dodávejte na disketě ve Wordu
spolu s vytištěnou podobou, případně psaný strojem.
10) Redakce si vyhíazuje právo opravit gramatické a stylis-

tické chyby.
11 ) Při'spěvky nejsou honorované.
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LAMPRECHTSOFEN

nej.hlubší jeskyně světa s hloubkou 11.632 m
Oldřich Štos, Kota 1000

18. srpna 1998 skupina polských speleologů pod vede-

mi'nkám padlo rozhodnuti' na ieskyni PL -2, kde di`ky ŠpatnÝm sně-

ním A. Ciszewskeho propojila jeskyni PL - 2 s jeskyni LAM-

hovým a ledovým podmi.nkám se nedalo několik let pracovat.

PRECHTSOFEN a jeskyně se tak stala nejhlubší jeskyní a

V jeskyni PL -2 byly podmi.nky jako žádný rok předti'm a již po za-

současně největším traverzem světa.

loženi` bivaku v jeskyni VOGELSCHACHT byla objevena šedesáti-

metrová studna s vydatn}''m vodopádem, která ústíla do SALI
DESZCZU. Zaměřením se ziistilo, že se partie nacházeji' několik

desi`tek metrů od VOGELSCHACHT. Po krátké euforii, systémem
krátkých studni' speleologové pronjkli do mohutné šachty P 150.

Několik metrů nad dnem bylo okno ve kterém se ztrácel průvan,
kterÝ provázel exploraci. Systémem vzdušného traverzu se speleo-

logové dostali do systému meandrů a studni.. Tato akce skončila
skrz nedostatek materiálu.

lhned následuji'ci' akce W.Czesak a T.Fiodorowicz objevuji'

1.200 m meandrů a při sjezdu jedné z mnoha studní objevuji` spit
v jedné z mnoha studni.. Následuji'ci.ho dne 18 srpna J.Kucmierz a
A. Przenioslo zaměřuji' prostory a zjiš 'tuji., že se nacházeji. ve Wl-

ELKICH GALERIACH v systému LAMPO. Před koncem výpravy byl

objeven otvor do jeskyně CL -3, která leži' o 70 m vyše než vchod
do PL -2. Explorace v roce 1998 pustila do hloubky -60 m a zaměřeni'm se zjistilo, že jeskyně směřuje k PL - 2. Nicméně stři`leni'

se polšti' speleologové určitě nevyhnou, protože jeskyně se vyznaČuje extrémně úzkými meandry. Od dalši' práce bylo upuštěno,

protože v expedici vládla obrovská euforie a skupina okupovala
nékolik dni' hospodu dole v údoli`.

Pozn. lnformace o polském rekordu zmobilizovala Francouze,
zabalili do transport`áků trhaviny a odebralí se nad horni' vchody do

Jean - Bernardu, aby propoiili systém s jeskyni` položenou o několik desi'tek metrů vyše. leč zati'm neúspěšně. Dalši' krátká zpráva

Skupina polskÝch speleologů pracovala tento rok již nezvykle

brzy, rozdělena na dvě skupiny. Po při'jezdu na mi'sto se ukázalo,
že stav sněhu v horní Části plata NEBELSBERGKAR je nezvykle ni`z-

ký, což vedlo k poupraveni' pracovni.ho plánu. Di'ky při`znivym pod-

pocházi' z pohoři' PICOS DE EUROPA. Francouzsko - Španělská
expedice překonala hranici -1.600 m a explorace se zastavila skrz
nedostatek materiálu. ( JASKINIE 5/98 )

ESTJWELA 3/99

strana 36
TARTAROSÁCI V PYRENEJÍCH
Filip Doležal

Po loňské miniexpedice se většina

skupiny rozhodla výjezd do Francie o-

pakovat. Z plánovaných několika aut
nakonec vyrazila dvě: Fiat Ducato a
Škoda Favorit, který není až tak ideální
expedični. vůz. Snad i proto jsme si da-

li dva dny náskok před Ducatem. Akce
začíná v ponděli' 18. 8. Do Favorita se

nakonec i s bágly nacpeme Kuba (já),
Švorcák, Nelka a Jura. Posádka Ducata
jsou Střelda, Mi'ša a Sysel s jeho psíky
Bingoušem a lndinou (doga a vlčák) a

hlavně proviant s vÝstroji' do děr. Cestou někteři' kverulují, jestli bylo rozumné nechat u nich ji`dlo a matroš. Už

v noci překonáváme hranični' přechod
Dolní Dvořiště. Frči'me přes Rakousko,

Cer\\rálni Pyrene.ie (Íoto: Filip Doležal)

kde nás brzdi' rekonstrukce dálnice (ja-

ko doma). V Německu nás kontroluje

5 1 kanystrech velmi levné! U moře se

rické město Carcasone do Pyreneji'.

cizinecká policie, jako pracanti nevypa-

věnujeme koupačce a okukujeme fran-

Podhůři' je velmi členité a sem tam zdo-

dáme, ale otřískanÝ Favorit se jim oči-

couzsky, které nejsou až tak moc o-

bené hrady a pevnůstkami. Navečer

vidně neli'bi'. Nad ránem v ltálii nás o-

kouzluji`ci', ale potkali jsme dvě celkem

proji'ždi'me Arbasem a šplháme serpen-

kouzluji` svými

slušné pražandy. Mi'ři'me dál směr Py-

tinami do campu „U medvědího pra-

reneje.

mene,„ kde budujeme ležení. Daří se

scenériemi

Dolomity

(extáze). U jezera Lago di Garda se stři'dáme v ři'zení a valíme dál ltálií až k po-

Dalši` bivak máme na lukostřelecké

hoři` Alpes Mari Times. Jeden z jeho

střelnici pobli`ž jakési věznice di`ky Fa-

ni'm 4 válce (svi'čka), bez něhož se mu

hřebenů provrtává tunel Colledy Tenda

voritu, který odmi'tl dál jet. Ráno po o-

moc nechce šplhat po horách. Chladi`-

pravě alternátoru jedeme kolem obři'-

me zásoby piva z Čech, které večer u

ho při'stavu Séte a řítíme se přes histo-

kytary likvidujeme.

a za ni'm Francie (teda jen cíp). Kaňo-

novitÝm údolím se dostáváme opět do

nám zvÝšit výkon Favorita zprovozně-

ltálie až k pobřeží Středozemni'ho mo-

ře. Na pobřeži' je silnice děsně ucpaná

kolonami aut a občas se pro zpestření
a „zlepšení nálady„ daří zakufrovat. Ci-

vilizace je opravdu všude a najít mi'sto

na bivak je problém. |e už tma a jsme
unaveni. Nakonec si steleme na loučce
patři'ci' podle cedulky modelářskému

kroužku. Živý plot zalévaji' nad ránem

mělce zakopanou perforovanou hadic'`.

Budi'm se sprchou. Hmm, jak spokojeně ostatni' spi'. Stěhuji si karimatku,
ještě aspoň hod.ku. Po chvíli nás budi'

ječivý zvuk klaksonu couvaji'ci'ho bagru

a řev motoru kompresoru. Jak romantické ráno! Využíváme náskoku a naku-

pujeme ve francouzském supermarketu. Ji'dlo je cenově srovnatelné a vi'no v

Péne Blanque (Íoio: Filip Doležal)
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Ráno se seznamujeme s okoli'm a

těm s několika traverzy a tyroláky ke

mě a Švorcákovi. Kolem 17 hod je už

kverulanti opět vymÝšh. náhradní pro-

Goufre Bernard s impozantni'm stup-

hezky a se Střeldou se vydáváme na

gram pro případ, že by nedojelo druhé
auto se zásobami. Večer konečně při-

něm P70 (dost prši`). Systém působi. ne-

povrchovku.

smi'rně různorodě s chodbami a dómy

ných ji`cnů

ji'Žději' i ostatní. Radost ze setkáni' je ob-

nádherně vyzdobenými, ři`cenými i fo-

Gouffre

rovská. Sestavujeme zhruba program

silni`mi suchými chodbami. Vylézt se

z větši' části horizontálni' meandrovitou

budouci'ch dnů.

nám daři. za tmy, kde na nás čeká bouř-

di'ru Coume de Hére. Je to asi 400 m

ŠestÝ den ráno se věnujeme debordelizaci

matroše a dojednáváme

ka (dole bylo fajn).

du

Nacházíme několik kráspropasti`.

Asi

Plessis.

nejhezči' je

Navštěvujeme

systém do něhož ústi' několik studňovi-

Ráno jdeme se Syslem a Švorcá-

tÝch propástek, kterÝmi je vidět až na

s francouzskými jeskyňáři: co, kde, jak.

kem systémem Trou

Mile odstrojit

povrch. Civilnímu oblečení jsme dali

Ti nám navrhuji` sestup propasti` Pont

PDG traversem přes Réseaux Berna-

co pro to a škrap v meandru mi roz-

de Gebaut (PDG) a přes Galerii Bugat

dette, ale unikla nám v půdorysu mapy

kousl bundu!

traversem Puits de la Tirolliene a Ré-

vertikálni' Část Cognac s P94, na to ale

První oddychový den s večerem u

Puits de la Tirolliene /Í`o/o.. FÍ./tp Oo/eža//

saux Bernabette et Michel Juhle k dalši'

nemáme Špagáty. Trou Mile jsme se-

kytary nám překazil v noci další liják, tr-

francouzy vystrojené propasti Goufre

stoupili volně a na „„stahovačku"„- to

val až do poledne následuji.ci'ho dne.

Bemard. Ke vchodu PDG nás Franti.ci

je pakárna!!! V obři`m dómu Grande

Stan jsme si

dovedli, čímž nám ve velmi členitém a

Sale TDV zkouši'me naji.t snad vystroje-

systému jínou di'rou a odstrojit PDG

nepřehledném terénu pralesem ušetřili

né vchody Raimonte a TDV -

ne-

nás pořád láká a zkouši`me to propasti',

spoustu trablů. Ji'cen propasti je v krás-

jsou.„(!?) V Trou Mile nás zachraňuje

ale zaskočila nás ve 30 m úžina, která

ném „ďoli'ku,, se spoustou skalni'ch o-

jediné P20 „vysar„ a zbytek jde lézt

je sice olezená, ale maji' tu asi hodně

ken a mostů. Celkem v pohodě se po

volně (občas ,,na prase„). Po deseti ho-

tenký jeskyňáře. Po několika pokusech

první čtyřici.tce doslaňujeme menši`mi

dinách se vraci'me do campu.

a dlouhé kuřácké pauze (napadají nás

nepřemi'stili

....

Slanit do

stupni na horizont v hloubce asi 120 m

Osmý den prši'. Školácká chyba po-

vtipy o Somálci'ch) to vzdáváme a trá-

a pokračujeme velmi členitým bludiš-

stavit stan v ďoli'ku se šeredně vymstila

vi.me dalši' večer s kytarou a vínem. De-
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e n t a č n i' m u
bodu - našim

psíkům. Nakonec nachází-

ť. `

me díru a po

Íají davem Španěláků. Já a Sysel zkou-

káme do vět-

je to nádherná, vzorně odjištěná a je tu

Ši'ch

klid.

prostor

du PDG potkáváme známe Francouze
a Francouzky. Pakárna je, že já ani

Švorcák neumíme Francouzsky, ani
anglicky, ani .... Hmm, Francouzi nám

kde

šíme skáloplazit na místní žule. Lezba

ČtrnáctÝ den se přesouváme k pře-

potkáváme

hradě e Cavaléro pod horu Pesigeri.

Sysla

a

Trekujeme po okolí mezi vrcholy nad

du.

Prolézá-

me

několik

Střel-

tobo-

3000 mnm. Je tu spousta vodopádů, jezer a horských krav.
Další den se přesouváme do kní-

gánů a jiných

žectví Andora, kde se dá levně nakou-

různých atrak-

pit. Vcelku dost zaji'mavý a zvláštní stá-

cí

vy-

teček. Pak se vracíme zpět do Francie

strojených ar-

a poblíž Prádes se věnujeme trekům,

chaickými

skálolezení a hlavně slaňujeme kaňon

kroucenými

na říčce Caddy. Žulový kaňon je úžas-

občas

Marti-

ná věc, ale voda z ledovců je krutě stu-

nem se vraci'-

dená, zvlášt. když musíme proplavávat

me

několik desítek dlouhých jezírek. Juru

S

dřív,

ale

nedaři' se nám

pořád zlobí kotni.k, Martina trápí zub,

naji't parkoviš-

Střelda má problémy s nohou a akce

tě

schopnost týmu klesá, proto se nejkrat-

s

autem
min

ší cestou přes Německo vraci'me do-

od di'ry) a tak

mů. 1 když posádka Ducata ještě mi'ři'

po
několika
hodinách

k moři do Kalanek užít si skal.

(prý

Péne Blanque a značkují cestu. U vchcr

trek, Střelda s Mi'šou a Nelou dobývají

po čtyřech konečně proni-

lany.

PDG a kluci vyrážejí hledat di'ru Grotte

den marodí, Švorcák vyráží na sólo
vrchol Aneta, kam se prý občas prodí-

dómů,

sátý den s Martinem odstrojujeme

rozsekl v sut'áku kotník a tak třináctÝ

800 m lezení

bludiště,

Trou Mille - Pyreneie /ÍoÍo.. f/.//.p Oo/eža//

peni`ze, ale směnárny jsou zavřené.
Máme smůlu a chut' na chleba. |ura si

20

Na závěr se chci vrátit k systému

scházi'me až do vesnice Arbas v údoli.

Coumo di Hyourndeo jemuž jsme vě-

a posléze stoupáme 1000 m do tábora

novali

po serpentinách. Když uleháme do

Systém je Mekka francouzskÝch jesky-

spacáků zači'ná svi'tat.

ňářů a vÝzkum tu probi'há již od třicá-

speleologickou

část

výletu.

Před polednem balíme tábor a já,

tých let. Na vÝzkumu se podi'leli např.

Švorcák a Nelka si dáváme oraz. Ostat-

Norbert Castaret a dalši` významní spe-

ní jdou do vývěru Goucil di Hér, kde si

leologové. Systém zdaleka není kom-

užili bahno jako doma, ale jinak byli di'-

pletně zdokumentovaný a zmapovaný,

rou nadšeni'. My flákači prolézáme ro-

proto tu pracuje mnoho francouzských

mantický kaňůnek v subtropickém pra-

i zahranični'ch jeskyňářů. V dnešní do-

lese úžasně zarostlém lišejni'ky, mechy

bě má přes 95 km zmapovaných cho-

a liánami. Přesunujeme se do centrál-

deb, denivelaci zatím 1004 m, nejvyšši'

ni`ch Pyreneji` přes velký pyrenejský tu-

známý vchod leží ve výšce 1452 mnm

nel Deviella. Bivakujeme na gigantic-

a vývěr ve448 mnm. Systém má přes40

kém parkovišti nad městem Cerer, kte-

vchodů a svým rozsahem se řadí na 12.

vysvětlují, že slaní po našich špagátech

a odstroji` Goufre Bernadr (teda snad).

Dole dobíhám Frantíky (jsou brutálně
rychli') a přesvědčuji se o jejich úmyslu.

Po odstrojeni` vali.me za klukama. Ale

jsme asi slepý, nebo se jim podařilo

značky dobře schovat. Tak bloudi`me

až na hřeben Péne Blanque. Tam je si-

ce úžasný rozhled, ale je nám jasný, že
díra je pár set metrů pod námi. Cestou
dolů potkáváme francouzskou rodin-

ré slouží v zimě lyžařům, proto jsme tu

Mi'sto v žebříčku nejdelších jeskyní svě-

sami.

ta a 6 v Evropě.

Dvanáctý den přiji'ždíme na dalši'

ku. Snaži'me se jich ptát na cestu, ale o-

pět naráži'me na jazykovou bariéru. Trpělivý, velmi

dobře anglicky

mluvi'ci'

záchytné parkoviště pod Pico de Aneto, což je nejvyšší hora Pyrenejí (3404

m). Trekujeme po okoli' a je to dost

nás citoslovci naviguje k hlavnímu ori-

bomba.

Zkouši'me

směnit španělské
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RESCUE REPORT

Speleologická záchranná služba ČR
Oldřich Štos, Kota 1000

Noviny v novinách aneb aktuální zpravodajství

se pokoušelo postiženého dostat do horni', Širši Části meandru, leč

beznadějně. Proto bylo v 0.15 hod. přistoupeno k destrukčni`m ú-

pro členy České speleologické společnosti

čelům. Pomocí akumulátorové vrtačky HILTl byly navrtány di.ry pro
uloženi` mikro náloži. HILTl a v mi'stech bezprostředni'ho kontaktu

29.05.1999 proběhla v Moravském krasu cvičná záchranná akce

s tělem ( kolena a záda ) byly nálože odpáleny. Po Čtvrtém odstře-

slanice Č.3 Moravský kras. Akce byla uspořádána v jeskyni SRNČÍ,

lu se podařilo postiženého vypros(it z Úzkého meandru a okamži-

kde se záchranáři zaměřiri zeiména na transport záchranářských

tě transportovat pomoci' nosi.tek do sanity RZP, která byla přjpra-

nnosítek přes vstupní úžinu k P 12.1 přes to, že v nosítkách byla si-

vena dole na silnici. Di`k patři` Hasičskému záchrannému sboru

multánně zafixována křehká dívka zdaleka nedosahujících rozmě-

v Blansku za regulaci dopravy na silnici, poskytnuti. technických

ri obiemného speleologa - přesto se nosítka nepodařilo přes úžL

prostředků a vysi'laček, RZP z Blanska za rychlý při'jezd a bezpro-

nu transportovat. Výsledkem je tedy zjištění, že při ostré zachran-

blémovÝ přesun do boskovické nemocnjce. Postjžený byl Šest ho-

né akci v této jeskyni přijde nqjprve na řadu destrukční Činnost v

din zakli'něný v beznadějné pozíci na dně vlhkého meadru ve tva-

podobě vrtačky a patronů.

ru „S", v mi'stech silného průvanu. Velmi znatelnÝ byl přícházeji'cí

stav podchlazeni` a pomalá ztráta komunikace. Po vyproštěni. a vy-

Stanice č.3 Moravslý kras -znovu trpělivě žádá všechny ZO ČSS
o laskavé zaslání plánů svÝch lokalit v ramci jednotné registrace lo-

kaHt pro potřebu Speleologické záchranné služby. Plánkv zasíleite

še`řeni. lékařem SZS bylo shledáno několik vÝrazných podlitin a o-

tlačenin. Po wšetření na chirurgickém odděleni' byl druhý den propuštěn z nemocnice.

na adresu : Radoslav Blažek, Pod Javory 14, Blansko,67801, tel.

Uoozorněni. :

0506 / 55995.

Sport provozovaný na stránkách ESTAVELY, může být životu neSoučinnostní cvičení INTERSPIRO - za účasti všech stanic SZS se

bezpečný. Vétšjna

uskuteční v terminu 17 nebo 24. Července 1999 v Moravském kra-

CHKO a NPR. Řid.te se proto návštěvni'mi řády a dodržujte poky-

su. Cvičení bude zaměřeno na transport zraněného přes sifon v

ny ochrany při'rody.

nosítkach, pomocí celoobličejové masky. Cvičný ponor se usku-

teční neiprve m otevřené hladině, posléze v některém z Četných
sifonů v Moravském krasu. Akce bude probíhat od pátku do neděle. lnformace pro zájemce na tel.0603 200 755 lng. 8. KouteckÝ - náčelník SZS ČR.

Společné cvičení SZS č.1 a č.2 -proběhlci ve dnech 15.5.1999 na
Schniloušáku. Cvičení se uskutečnilo v součinnosti s

Hasičských

záchranným sborem. Akce byla zaměřena " procvičení SRT.

Co nového ve zdravotnickém zabezpečení stanice č.3 Moravslý
kras -poděkováni. patři' zeiména firmě HYSKO ( R. HÝsková ), za uŠití speciálního pytle určeného pro konečnou modífikaci HIBLE-

ROVA zábalu ( podcMzení ). Na stania byl pořízen ambuvak s
kompletním příslušenstvím

pro případné poskytnuti' kyslíku včei

ně kyslíkové bomby. Sklad byl obohacen o nový sl(elet nosítek
SKEDCO s příslušenstvim.

Záchranná akce v jeslq/ni Kostelík v Moravském krasu:
Výzva byla podána 8.7.1999 ve 22.00 hod. Prostřednict\/Ím Hasič-

ského záchranného sboru v Blansku. Přúezd na místo nehody ve

22.40 hod. Odham beznaděině zaklíněného mladíka z Rokycan (
LB.18 let ) v jednom z rneandrů jeskyně Kostelík. Po základni'm vyšetření, podání teplých tekutin a přiložení tepelných zdrojů na in-

kriminované části těla se začala rozbíhat samotná akce s pokusem

vyprostit postiženého. Pomocí nýtu a jednoducheho kladkostroje

popisovanÝch

lokalit se nachází na

územt'
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TOP NEJHLUBŠÍCH VERTIKÁL SVĚTA
Olda Štos, Kota 1000

1. Vrtglavica

Slovinsko

Kaninskipoď

-643m

2. Patkov gušt

Chorvatsko

Velebit

-553 m

3. Brezno

Slovinsko

Kaninskipodi

-501 m

4. Stary Swistak

Rakousko

Tenengebirge

-450m

5. Abisso

ltálie

Toskánské alpy -430 m

pod Velbom

di Monte

Novegno
Minye

Nakanai

-430 m

Bzyb

-410 m

Mexico

Ayutla

-410 m

Řecko

Astraka

-407 m

l o. Zlatorog

Slovinsko

Goricica

-385 m

11. Pozoverde

México

Ajalpa puebla

-380m

7.Abatz-K3

Sotano

Nová Britanie

Gruzie

del Barro

9. Provatina

12. Sotano

Mexico

Sierra Madre

-376 m

de las
Golondrinas
13. Gebihe

Či'na

14. Stierwascher-

Rakousko

-370 m
Hollengebirge

-350 m

16. Mavro Sciady Kréta

Levka ori

-342 m

17. Sotano de

Mexico

Zongolica

-330 m

Mexico

Zongolica

-329 m

Francie

Arbailles

-328 m

Chorvatsko

Velebit

-328 m

Pyreneje

-320 m

ltálie

Lucca

-316 m

ltálie

Mt.Tambura

-310 m

lsére

-308 m

schacht
SimaAonda

Venezuela

Auyantepuy

-350m

Tomasa
Kiahua
18. Le p-.tit

Quebec
19. Puits des
Pirates

Lukina Jama
21. Puits

Francie

Lépinéux
22. Abisso

Enrico Revel

23. Pozzo
Mandini
24. Pot ll

Francie

25. Tras la |ayada Španělsko

Picos

de Europa

-306 m

26. Touya de Liet

Francie

Pyreneje

-302 m

27. Puits|ohue

Španělsko

Aredondo

-302 m
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SYMFONIETA ČERVENÉ GARÁŽE
Emanuel Brčko

Noc, černá jak aristokrat

těši'me se jako děti posedlí.

toaleťák za ni'm vlaje,

nebude se opakovat

Krásné sny přeji jen sobě

klika cvakla, dveře leti'

v této rudé garáži

ať je ticho jako v hrobě.

až rozsype se smetí.

zase na nás doráží.

Chrápajícím čisté nosy

Průvan takto vzniklÝ mi neni

Tak jako lvi v kleci jatí

kdo to funí? PolobosÝ .„

vhod
zda alespoň najde původní

proti sobě zaujatí.
Na zítřejší každodení objevy

Proč tak heká? Co tak kleje?

vchod?
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Mám místo špatně umístěné

neb jiné bylo obsazené.
Ven vystřelil za rachotu

stakata jak z kulometu.
Přízrak na veřeje sedá,

to se mi snad jenom zdá ...

Poznat jej mi není dáno
to je ale krásné ráno

a venku je bezvětří
slunko pere do dveří.
Vstanu, vody navařím
soudruhy si udobřím.

Budou si mne považovat,
dnes nechají vystrojovat.

V trenýrkách ven vyběhnu

už se vidi'm v televizi!

a sněhu tam naberu.
Potom dřív, než řekneš bič,

stavím hrnce na vařič.

Poctivost mn,e pohání,

Všechno stíhám, to jsem borec,
už mi vaří druhÝ hrnec.

Ten včerejší noční hekal

Do jednoho dávku čaje,

celÝ stůl jak lev rozmetal.

óóó, jak ten sníh krásně taje.

Chci mít ve všem pořádek,

Do druhého pytlíky

nedopusti'm plÝtvání.

všechno stavím do řádek.

fazolové polívky.

Tak včerejší fazole

Při dnešní akci velmi tvrdé

Tvrdého sýru na kostky,

budou dneska na stole.

lidstvo bude na nás hrdé.

česnek utřu na kousky.

I když nemám dosti invence,

Vitamínů bude dost,

je to dobrá koncepce.

zdokumentuiem jedinečnou udá-

Mívám tuto skromnou vizi

Iost.....

Ještě brzo po ránu,
přidám šišku salámu

a slaninku na nudlinky,

f=STAVELA 3/99
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udělám si špatný obrázek.

rychle šahám na kliku.

Zatím mi všechno vychází

Pryč.

Pryč je diplom, kariéra,

sliny se jim sbíhají.

prožívám mocnou extázi.
Nic nedělat, nic nezkazit

Zdalipak oni v noci taky

a o smír se pokusit.

Co mi radost a smysl života dává.

Kamarádi vstávaji'

slyšeli ty strašnÝ zvuky?

To né já, to rýma vaše,

krteček i sláva.

Nezištnost mou dopolední

Krásné ráno, zdravím z dálky

mate všechny smysly naše.

podejte mi svoje šálky,

Než budeme degustovat,

snídaně je hotova

musíme tě zkontrolovat,

n';

kaloricky hodnotná.

dí přátelé a jak z rychlíků

ženou vzhůru do strání.

Jak si čaje okusí,

vyskakují z péřových pytlíků.

Do Emanů mi spílají

se zarazí, zamlaskaji'

Čekám jenom samou chválu,

různé předměty házejí.

a hluboce se zamysli'.

Likér Macocha, svítíci' tyčinku,

Tak pecly, kroly a šunty

Kdopak včera v službě byl?

týřidlo a jeskyňářskou slávu.

a tkanička pokálená,

Že ty hrnce neumyl ...!

Pýchou, svou hruď nadmutou

i s čísi botou přistály

V tom odvaru něco chybí

a poklici zvednutou.

mi na ramena.

říkám a bystře tam dolívám

Cože? Šálí mne snad zraky?

To jsem ale bystrÝ tvor,

již kamarádi nedocení.
Z bivaku mne, co rudě září, zahá-

hodil ji sám autor ...

slivovici.

mezi mušličkami, písmenky,

Když jim mé thé nevoní,

glutamáty, fazoli a párky,

polívkou to dohoním.

nenápadně a až skoro stydlivě

Z BÁSNICKÉ SBÍRKy

kouká ven,

BALADA 0 HOVNĚ.

Je to extrakt smrdoucí!

uvařený exkremen.

konstatoval vedoucí.

Chce se na mne vytahovat,

Zděsil jsem se dosytosti,

nebudu to komentovat!

rázem tuším souvislosti.

Již dosti hloupých otázek

Všech včerejších výkřiků
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