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}Jlonografie _trasových zjevů v dev.nských vápencích planíny
dr`a.hanské
D±L

P±E\NŤNf
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P.l.sle`t)á úd.jlí S1.upské i Holštýnské

Ost,rovský i Suchý žleb a jich p.n.rné okrsky.
se J2 pří]ohamí -38 r.apami, plány /z části koluc`vanými/ a 156
obrazy v -.extu.

Sepsal :
Ph

Dr

KA_REL .lBSOLON..

emer..a,ssistent geolc`gicb-paleont.l.gi-ókéh. ústa.vu a. docent/
fysické geografíe na c.k. češké univei`sitě

pmHA i9o5 - 1910
}íákla,dem Aloise i7íesner`a Tmihtiskaře české akademíe císaře Fr.antiška Josefa pro vědy,

sioúesnost a umění a c.k. vy.s.ké š-k.iy

technické v Praze.
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Na b.mto titulním listě v pravém r`.hu nahoře rukou pLV`ipsáno:

N)rbertu Havlíěk.vi
Na

památku:

18.XII.1939

Dr.Tt:arel A b s o 1 o n

v.r.

Na poslední stránce /218/ téže knihy vyt,ištěri.:
Konec dilu 1.

Áčle.liv od ''K.nce l.dílu" uplynulo půl století ~přesně 50 r,.ků dil
Míst,c)

Ú.hc

přišlo

7.X.1960

11.
t`.Ů.

nevyšel.
oznámení:

t\1or.zem.museum v Brně podává bolestn.u zprávu,

že dne 6.i;í`jna,

1960 zemřel jehcj bývalý dluuholetý kusú.d a zakladatel oddělení a.
ústavu Anthropos Ph.Dr. KÁEEL ABSOLON, prt.feEF.r geol-.gie hrarlctvy

univei.sity v Pr'aze v.v. člen vědeckých a akademických společnost,í
č.S.S.R.

i

za,hraničních

-

nar.

1877

-zemř.

1960.

a uplynulo dalších 10 let

Na troskách říše Rakousk.-uherské vyrc)stl nový

stát. Zásahem a nákladem čs.a.kademio věd vyšel konečně r)všem

"pc)st mort,eri"

s odstupem 50 let od dílu 1. toužebně .čekávaný

11. díl Moravgkéh. Krasu, nejen to, r`_ýbrž i sn.vu pře`pracovaný
dJ`1 1. 1970 -ot)a díly ve svělé úpravé.

Vydávání gbou těchL. knih bylo pro nás dv,| &maúéry
inspir`ací a impulsem ke zveřejnění:

Speleol.gický.h a rabdomantských pracovních
záznamů ve stí`edním díie Mor. krasu v úseku

Josefov

-Křtiny -Babice

n/svit.

od r. 1938 - 1966

Na uvedeném územ.i získané pozna.tky a věd.mosti nech€ t,edy
poslouží mladší genera.ci výzkumníků v letech příštích.

Lída Da.nielová
Nc)rbert Havlíčgk
1971

Obsah 2. dílu prac.vnlch záznamů.

Hi.st.ri`e .bjevu a prací v jeskynl Předsíň.vé.
VÝňatek ze zprá.vy uveřejněné v ča.s.píse čsl. Kras

1950 -3/11

~ str.

55 -kresba č.2 -str.1

-5.

Opis dopis.i adresovaňéh. ředit.šk.l.1eB.statku
Masarykův les, vys.škoiy zemědělské v Brně /z 10.11.1946/

stro

6

-7.

Přehled výzkumých praci v les.dile 98 v úseku
nazvaném "Acriiil.va pata". Kresba č.3 -str. 8 -14.
Rabd.Tnantícké a. jiné výzkumné prácew p.utním chi`ámu
p.Marie a ka.pli sv.Anny ve Křtinách. Kresba č.4 st,r. 15 -28.
-\

Struěné inf.r'riia.ce o virgulí a jejim použití v praksi
str. 20 a 30.

SJupi6 rabdomantické literatury použité /z r.1939/ ke

studiu o virguli st,r.3l.
AnthrLpos je právě v Brně m v\'rstavě st,r. 32 -35.

