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Tak od Valné hromady ubìhlo u témìø tøiètvrtì
roku. Mezi tím vyly po Novém roce v tìsném závìsu
za sebou dvì èísla Spelea (32 a 33), kterými si stará
redakèní rada takøíkajíc vyèistila stùl.
Bìhem uplynulého pùl roku se nám podaøilo
nashromádit dostatek pøíspìvkù pro vydání dalího
èísla a je moná i docela dobøe, e jich nebylo a tak
mnoho. Pro letoní rok jsme toti na vydávání
èasopisu Speleo nedostali finanèní podporu z
Ministerstva ivotního prostøedí ÈR, proto vyjde
v letoním roce pouze 2x.
Rozhodli jsme se zachovat pùvodní formát.
Protoe pøi mením formátu je Speleo masivnìjí
a více pøipomíná brouru a ne cáry papíru. Nìkdo by
mohl namítnout, e tedy mùe být obsanìjí. Na to
vak nejsou finanèní prostøedky. Pro zachování
formátu mluví i to, e se takto zachovává dlouholetá
øada naeho èasopisu. Èasopisu periodicky
vycházejícího (od roku 1990), co je podtreno i na
zadní stranì obálky novì pøidìleným èíslem ISSN.
K urèitým zmìnám vak pøistoupeno bude. Asi
nejznatelnìjí pøila jako velice dobrý návrh z lidu,
ve kterém se pravilo: Naè plýtvat finanèními
prostøedky, kdy køídový papír obálky umoòuje

(ÚVODNÍK)

kvalitní tisk fotografií. Bude tedy snaha ji celou
vyuít k jejich prezentaci. Fotografie by mìly mít
pøedevím vazbu k èlánkùm uvnitø, ale nebudou-li,
pouijí se i jiné. Zvlátì vítané budou kvalitní
fotografie na výku, které budou umístìny na èelní
stranu. Podle potøeby budou uveøejòované vtipné
nebo i váné perokresby z jeskyòáøského dìní.
Vìøíme, e tato nabídka podnítí vánivé fotografy a
kreslíøe, aby bylo moné toto pøedsevzetí dalo udret.
A nyní jetì nìkteré dùleité informace:
1) V èísle na pøelomu bøezna a dubna bychom
rádi zveøejòovali aktivity jednotlivých skupin za
uplynulý rok, popø. dùleité závìry výroèních schùzí.
Tedy, kde se nìco dìje  pite!!
2) Významné pøíspìvky prosím obohate
anglickým abstraktem, pokud jste toho schopní nebo
nìkdo z vaich známých, velmi tím urychlíte práci
redakci.
3) Speleo je automaticky pøebíráno na webové
stránky Spoleènosti, take pokud nebude spolu s
vlastní textem pøedána i verze internetovská, bude
pøíspìvek uveøejnìn v plném rozsahu.
Za redakèní radu J. Vít

AKTUÁLNÍ
INFORMACE

Krátce z èinnosti pøedsednictva
V listopadu loòského roku na Valné hromadì
zvolili delegáti jednotlivých ZO nové pøedsednictvo
Spoleènosti. Výrazným rysem nového pøedsednictva
je jeho znaèné omlazení a vìtí zastoupení aktivních
jeskyòáøù na úkor jeskyòáøù - seniorù, kterým tímto
neupírám jejich dosavadní zásluhy, ani se nebráním
vyslechnutí jejich názorù. Faktem vak zùstává, e

vìtina èlenské základny oèekává od nového
pøedsednictva provedení øady zmìn, které se budou
lépe uskuteèòovat mladím a k tìmto zmìnám
odhodlanìjím jedincùm.
Mezi prvoøadé úkoly nového pøedsednictva patøí
vypracování nových stanov Èeské speleologické
spoleènosti, jakoto prvotního a nejdùleitìjího
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dokumentu, podle kterého vlastnì Spoleènost
funguje. Podíváme-li se do tìch starých, najdeme
sloité, nepøehledné a místy znaènì archaické
formulace, kterým dnes nikdo nerozumí.Tyto
stanovy, v minulosti moná logické a srozumitelné,
se dnes staly pøekákou efektivního fungování
Spoleènosti.
Nové stanovy tedy pøedevím musí být
srozumitelné, tím pádem co nejjednoduí, tak aby se
v nich vyznal opravdu kadý. Kromì zákonných
ustanovení je úèelné dávat do stanov pouze základní
pojmy, a to co nejjasnìji formulované. Bude-li
potøeba nìkteré pojmy vysvìtlit a také k nìkterým
stanovit procesní záleitosti, je urèitì úèelnìjí je
sepsat do organizaèního øádu a nikoliv do samotných
stanov. Dùvod je velmi prostý, a to ten, e stanovy
podléhají registraci ministerstvem vnitra a mìly by
být nadèasové, aby vydrely déle ne jen od jedné
valné hromady po druhou, zatímco organizaèní øád
musí zohledòovat mìnící se legislativu a vývoj
Spoleènosti a nepodléhá ádné registraci.
Dùleitým a neopomenutelným rysem nových
stanov musí také být základní mylenka
demokratického právního øádu, e co není zakázáno,
je dovoleno, èili není-li nìco ve stanovách,
neznamená to, e to není moné èiniti.
Po vypracování vìcného zámìru, který stanovil
hlavní obsah nových stanov, nyní probíhá realizace
paragrafového znìní, které, jak vìøím, ji brzy
dostanete k posouzení a pøipomínkám do Vaich
skupin. Prosím, vìnujte stanovám patøiènou
pozornost a posuzujte je jako nástroj, který ulehèí a
zjednoduí praktický ivot Vaich ZO a nebo Vám
ho alespoò nebude komplikovat nesmyslnými
naøízeními a povinnostmi. Posláním Èeské
speleologické spoleènosti je jeskyòáøe sdruovat a
vytváøet jim pro jejich èinnost podmínky a nové
stanovy tohle musí umoòovat.
Dalí dùleitou zmìnou, ke které pøedsednictvo
pøistoupilo, je zmìna vedení evidence èlenù, placení
odvodù a vydávání prùkazù. Starý systém odvodu

podílu z èlenských pøíspìvkù neumoòoval pøesnou
evidenci platících èlenù a vlastnì zvýhodòoval ty,
kteøí nezaplatili, na úkor øádnì platících. Nebyl
stanoven termín do kdy mají být odvody odeslány a
Spoleènost nevìdìla, kolik penìz vlastnì obdrí a
co za nì bude moci poøídit. Dalím dùvodem ke
zmìnì byl potom nový zákon o ochranì osobních
údajù, kterému staré legitimace ji neodpovídaly.
Na základì tìchto dùvodù pøedsednictvo
stanovilo, e odvody musí být odeslány na úèet
Spoleènosti nejpozdìji do konce bøezna kadého roku
spoleènì se seznamem, kdo zaplatil a pouze tìmto
lidem bude kadý rok vystavena nová prùkazka.
Náklady na výrobu 1 ks nového prùkazu jsou
2,30 Kè, co je jednak zanedbatelný výdaj, a
vzhledem k tomu, e umoní mnohem lepí pøehled
o platících, je zároveò výdajem velmi úèelným. Díky
tomuto systému dostane prùkaz opravdu jenom ten,
kdo zaplatí. Nové legitimace rovnì umoòují
spoleènì s dokladem totonosti vstup zdarma do
vech veøejnosti pøístupných jeskyní jak u nás, tak i
na Slovensku. Ve vlastním zájmu je ovem potøeba
nárok na volný vstup uplatòovat vdy na pokladnì
pøísluných jeskyní, kde Vám bude vydána volná
vstupenka, nikoliv u jednotlivých prùvodcù. Z vlastní
zkuenosti také vím, e i v okolních státech vdy
dostanete po pøedloení legitimace na vstup do
veøejných jeskyní nìjakou slevu, která mùe èinit a
50 %.
Ke dni 30.6. 2001 zaplatilo a nové prùkazy
dostalo 760 èlenù z celkového poètu 1147. Vzhledem
k tomu, e nový systém funguje teprve krátce, je
moné, e ti, kteøí doposud nezaslali odvody tuto
zmìnu jetì nezaregistrovali, proto si vechny
dovoluji poádat, aby v zájmu svém (staré prùkazky
ji neplatí a nikam Vás na nì nepustí), tak i v zájmu
celé Spoleènosti své resty odèinili.
Sepsal

Zdenìk Motyèka
místopøedseda ÈSS

Nové legitimace
Mojmír Závika

Co si to zase na nás vymýlejí za blbý novoty
s nìjakýma kartièkama, které se musí kadý rok
vymìòovat, na místo starých, dobrých legitimací.
Toto si urèitì nejeden z Vás v duchu øíká a
moná pøipojí i nìco ostøejího. Co k tomu dodat.

Take na úvod. Na valném shromádìní ÈSS
konaném 18.-19.11.2000 v Èekovicích u Blanska
dostalo pøedsednictvo za úkol s ohledem na nový
zákon o ochranì osobních údajù projednat zmìny
zpùsobu registrace èlenù ÈSS a zpùsobu prokazování
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èlenství v ÈSS (tj. výmìna legitimací a potvrzení o
zaplacení pøíspìvkù).
Tímto byla odstartována anabáze jak najít novou
podobu výe uvedeného a také co moná nejlepí
legitimace za minimální peníze. Výsledek tohoto
snaení není sice nijak omraèující, co se týká
provedení, ale na druhou stranu si tisk i laminování

provádíme sami a tím se znaènì sniují náklady, které
jsou 2,30 Kè na 1 legitimaci.
Souèasnì s novým zpùsobem vydávání
legitimací s platností vdy do 31.3. následujícího
roku se nám snad podaøí vnést poøádek do platební
káznì jednotlivých ZO a upøesnit databázi èlenské
základny.

Setkání speleologù v Èeském krasu 5.-7. øíjna 2001 na Tetínì
Na tradièní Setkání v sedmdesátých a osmdesátých letech navázala speleologická skupina Tetín Setkáním
loòským. Po jeho úspìchu, by nám poèasí opravdu nepøálo, jsme se rozhodli pokraèovat.
Sejdeme se o víkendu 5.- 7.10. opìt na Tetínì. Program Setkání (rámcovì):
Pátek 5.10. veèer: Prezentace v kulturním domì, poplatek úèastníka 50 Kè. Ubytování na základnì naí
skupiny nebo v jejím okolí ve vlastních stanech.
Sobota 6.10.: Odchod na lokality v 11.00 od kulturáku - akce dle nabídky jednotlivých skupin.
Speleozáchranná sluba provede opìt pøemostìní lomu Pod hradem: zaèátek 13.00.
Veèerní program: promítání dia, video dle nabídky skupin. Prosíme o zaslání nabídky týden pøed Setkáním.
K tanci a poslechu bude hrát country kapela Vodáci.
Nocleh sál kulturního domu.
Nedìle 7.10. ráno: Program terénních exkurzí bude jetì upøesnìn podle moností.
Ukonèení akce.
Dalí nabídka: V rámci Setkání firma Pavexim nabízí úèastníkùm slevy na hromadný odbìr baterií a svítidel.
Firma prodává èelovky a svítilny s LED. Monost odbìru ve velkoskladu firmy v Berounì-Závodí.
Pøihláky na akci na adrese:
L.Pecka@seznam.cz nebo kuba.zelinka@xmail.cz

Dary, èlenské a dobrovolné pøíspìvky pøijímané ZO ÈSS
Základní organizace mají právní subjektivitu a
jejich hospodaøení se øídí veobecnì platnými
pøedpisy. Ústøední orgány ÈSS nebudou vydávat
zvlátní smìrnici pro hospodaøení. Následující text
tedy berte jako rady, není to ádná smìrnice vydaná
ÈSS. Radko Tásler

jednoho dárce. Toto osvobození nemusí byt u
darovací danì uplatnìno v daòovém pøiznání. Tzn.
e u penìních darù do 20 tis. Kè od jednoho dárce
se z daru nehradí darovací daò a nemusí být podáno
daòové pøiznání.
Pozor: Hodnota nabytých darù od jednoho dárce
se ve dvou po sobì jdoucích letech pro zdaòování
darovací daní sèítá !!!
V zákonì o daních z pøíjmù je upraveno, e :
pøedmìtem danì nejsou pøíjmy získané zdìdìním
nebo darováním nemovitostí nebo movité vìci,
pøièem za vìci movité jsou povaovány i peníze.
Vlastní darování se dìje darovací smlouvou.
Darovací smlouva mùe podle obecného práva
nabývat podob ústních, písemných èi jiných. Není-li
darování nemovitosti doprovázeno písemnou
darovací smlouvou, má se zato, e darování je
neplatné. Jiným pøípadem, kdy zákon vyaduje
písemnou darovací smlouvu, je slib darování. Slib

1/ pøedmìt daru
Darováno mùe být cokoli  vìc movitá,
nemovitá, spoluvlastnické podíly, peníze, byty, nebyt.
pr., práva èi jiné maj. hodnoty.
2/ zdanìní darù
Na ÈSS se vztahuje osvobození od danì
darovací ve smyslu § 20 odst.4 písm a) zákona è.
357/1991 Sb., v platném znìní. Osvobození musí
byt vdy uplatnìno v daòovém pøiznání, tzn., e
daòové pøiznání musí byt vdy podáno.
Od danì darovací je vdy osvobozeno nabytí
penìních prostøedkù sdruením do 20 tis. Kè od
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darování je úkon, ve kterém dárce slibuje poskytnout
obdarovanému movitou vìc, ovem k faktickému
pøevzetí vìci má dojít pozdìji. Darovací smlouvou
se rozumí té pøijetí eku, kterým dárce vydává
obdarovanému pøíkaz k výplatì penìz.
Moment vzniku darovací smlouvy mùe nastat
v okamiku odepsání èástky z úètu dárce a pøipsání
finanèní èástky na úèet obdarovaného.
Pro dárce se zvyuje od roku 2001 monost
odpoètu ze základu danì, hodnota daru ze 2 na 5 %.
Tento odpoèet nemohou uplatnit poplatníci, kteøí
nejsou zaloeni nebo zøízeni za úèelem podnikání.
U vìcí movitých, kdy dochází k pøedání a
pøevzetí vìci souèasnì, vzniká darovací smlouva
v momentu darování, tedy pøedáním a pøevzetím vìci
z ruky do ruky. Je-li pøedmìtem pøevzetí vìc, kterou
jen tìko lze pro její objemnost pøevzít z ruky do
ruky, mùe darovací smlouva vzniknout té
v momentì pøedání by jen drobného pøísluenství
pøináleejícího k darované vìci. Pøestoe písemná
darovací smlouva je obèanským zákoníkem
poadována pouze v nìkterých pøípadech, pro
daòové úèely musí mít dárce na pamìti, e bude muset
správci danì prokázat, napø. bìhem pøípadné
kontroly, e dar byl poskytnut na zákonem vymezené
úèely. Doporuèujeme tedy vdy uzavírat písemnou
darovací smlouvu. Z darovací smlouvy nebo
potvrzení pøíjemce o pøevzetí daru by mìlo
pøinejmením být patrné, kdo byl dárcem a pøíjemcem
daru, kdy byl dar poskytnut a v jaké výi, nesmí být
opomenut úèel, na který byl dar poskytnut.
Pozor: za dar se nepovauje pøípad, kdy byla
poskytnuta protisluba! Tedy napøíklad placená
reklama ve Speleu èi jiné tiskovinì je hospodáøská
èinnost (podléhá dani z pøíjmu)
3/ pøíjmy z èlenských pøíspìvkù podléhají dani
z pøíjmù právnických osob a jsou od této danì
osvobozeny,
Pozor: musíte vdy podat daòové pøiznání
4/ pøíjmy z vlastní èinnosti
Problematika zdaòování právnických osob, které
nebyly zøízeny za úèelem podnikání, patøí

k nejsloitìjím. Ze zákona - U poplatníkù, kteøí
nejsou zaloeni nebo zøízeni za úèelem podnikáním,
nejsou pøedmìtem danì pøíjmy:
z èinností vyplývajících z jejich poslání za
podmínky, e náklady (výdaje) vynaloené podle
tohoto zákona v souvislosti s provádìním tìchto
èinností jsou vyí, èinnosti, které jsou posláním
tìchto poplatníkù jsou stanoveny zvlátními pøedpisy,
statutem, stanovami, zøizovacími a zakladatelskými
listinami.
Pøevedeno do praxe  zkoumáte-li jeskynì za
peníze (to je poslání Spoleènosti), je tato èinnost
nezdanìná za výe uvedených podmínek, ale nesmíte
mít ivnostenský list. Ve chvíli kdy máte ivnostenský
list (a bez nìho nelze prakticky uzavøít smlouvu o
dílo), podléhá tato èinnost dani z pøíjmù právnických
osob.
Teï to nejdùleitìjí:
Poplatníci, kteøí nejsou zaloeni nebo zøízeni
za úèelem podnikáním, mohou základ danì sníit a
o 30 %, maximálnì vak o 1 000 000 Kè, pouijí-li
takto získané prostøedky ke krytí nákladù (výdajù)
souvisejících s èinnostmi, z nich získané pøíjmy
nejsou pøedmìtem danì. V pøípadì, e 30% sníení
èiní ménì ne 300 000 Kè, lze odeèíst èástku ve výi
300 000 Kè, maximálnì vak do výe základu danì
a to ve tøech bezprostøednì po sobì následujících
zdaòovacích obdobích.
To prakticky znamená, e odeèítající èástkou
300.000 Kè lze vynulovat základ danì (je-li základ
danì roven právì 300 000 Kè, potom subjekt odeèítá
tìchto 300 000 Kè). Odeètem se nemùe neziskový
subjekt dostat do daòové ztráty. Tato èástka se musí
pouít pouze na svoji neziskovou (speleologickou)
èinnost a vyèerpat se musí do tøí let.
4/ dobrovolný pøíspìvek
Finanèní èástka, která je dobrovolnì sloena
èlenem ÈSS, se øídí zdaòovacími pravidly jako
v bodì 3/.
Pozor: dobrovolný pøispívatel nemùe tuto
èástku uplatnit ve svém daòovém pøiznání jako dar.

Prosba o Spelea è. 1, 3, 10, 12, 19, 20
Spelea è. 1, 3, 10, 12, 19, 20 jsou beznadìjnì rozebrána, ale stále je o nì zájem. Pokud se Vám nìkde
na základnì povalují nevyuitá Spelea, prosím, polete je na sekretariát (nebo zavolejte, domluvíme se na
odvozu). Dík. Jiøina Novotná
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LOKALITY

Pøíspìvek není na www stránkách uveden na ádost autora
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Pøíspìvek není na www stránkách uveden na ádost autora
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Tahové trhliny ve tolách v Temném dole v Krkonoích
Radko Tásler (ZO 5-02 Albeøice)

nebezpeèný. Zachovalá èást toly je dlouhá 16 m a
smìr má 130°. Pùvodnì byla tola dlouhá asi 19 m.

Nìkdy v první ètvrtinì dvacátého století byly
v nìkolika krkonoských údolích navreny pøehrady.
Natìstí ke stavbì nikdy nedolo, ale po
prùzkumných pracích zùstala øada krátkých tol
(Pilous 1986). Velká vìtina je dnes zavalená a
nepøístupná. V Temném dole se vak nalézají dvì
tolky, které jsou zajímavé z hlediska výskytu
tahových trhlin (Tásler 2000).
tola è. 3
Ústí a vstupní èást stropu je provalená.
Zachovalá èást toly je dlouhá 15,8 m a smìr má 130°.
Pùvodnì byla tola dlouhá asi 18 m. tola je asi 1,2
m iroká a 2 a 2,2 m vysoká. Její tvar je vak
poznamenán zátrhy a tahovým rozevíráním trhlin. Asi
3,5 m za vstupním kuelem je velká hromada balvanù
a jílovité hlíny vypadlé ze stropu. Na èelbì je velmi
pìkná ukázka gravitaèní rozsedliny. Trhlina je 20 cm
iroká. 3.8. 2000 jsme v ústí toly zaznamenali slabý
výduný prùvan.Ve tole, asi 8 m od vchodu, byl
11.11.2000 nalezen netopýr, pravdìpodobnì netopýr
vodní.
tola è. 4
Ve vstupu jsou zbytky výdøevy. Do toly je vak
moné proniknout nad tímto závalem propadlým
otvorem ve stropu. Vstup je vak extrémnì
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tola je asi 1,2 m iroká a 2 a 2,2 m vysoká. Její
tvar je vak poznamenán zátrhy a tahovým
rozevíráním trhlin. V pøední èásti jsou na úseku asi 4
m zachovány zbytky ztrouchnivìlé výdøevy drící
velké balvany. Ve tole, asi 5 m od vchodu, byl 11.11.
2000 nalezen netopýr, pravdìpodobnì netopýr vodní.
toly jsou raeny v muskovitických rulách,
kterými je budováno celé iroké okolí. Foliaèní
plochy pøedstavující krystalizaèní bøidliènatost mají
prùmìrné hodnoty 100-130/55-80 a jsou porueny
diagonálním systémem puklin. Ve tolách jsou
zastieny rozevøené pukliny (trhliny) cca 290/85.
Jejich rozevírání je zpùsobené gravitaèními pohyby
rulového masívu v pøíkrém skalnatém svahu.
Zajímavý je prùvan ve tole è. 3. Trhliny musí
komunikovat s povrchem. Uvedená lokality by byla
velice vhodná pro mìøení gravitaèních pohybù
rulového masivu, kde na to vak vzít peníze.

Literatura:
Pilous V. (1986): Antropogenní montánní tvary
reliéfu v Krkonoském národním parku - III. èást
(zlatonosná loiska a jejich díla, prùzkumné
inenýrsko-geologické toly). Opera Corcontica,
23: 5-52, Praha.
Tásler R. (2000): Prùzkum inenýrsko-geologických
tol v Temném Dole v Krkonoích. MS, Èeská
speleologická spoleènost Albeøice, arch. èíslo:
0182, Svoboda nad Úpou.
Summary: Tensile fractures in exploration galleries
in the Temný dùl (Krkonoe mts.)
There are several exploration galleries in Temný dùl.
Driving of these exploration galleries was made in
the 1 of the 20th century. Their existence is connected
with consideration to build a dam here. Tensile
fractures caused by gravitation are observe in these
two, not more than 15 meters long galleries.

Penetraèní mìøení v Tunelové chodbì jeskynì Spirálka
v severovýchodní èásti Moravského krasu
Pavel Kalenda; Jaroslav istén Kuèera (ZO 6-19 Plánivy)

s dopravou èerpací techniky se nám to podaøilo
celkem bez problémù. Komplikací byl pouze dìravý
speleovak, který penetraèní tyèe nevhodnì trousil.
Tyèe pronikaly do sedimentu velmi lehce (a 15
cm na jeden úder) a podle obdobného pronikání ve
vech sedmi sondách jsme usoudili, e celá vrchní
sedimentární výplò chodby je homogenní a je
pøedpoklad, e vznikla v relativnì krátkém èasovém
úseku pøi jednom sedimentaèním cyklu. Dno
chodby jsme zachytili vdy velmi ostøe, zkrátka dál
se ji tyèe neposunovaly. Pouze v první sondì pøímo
u Varhan jsme probili v hloubce cca 50 cm jednu tenèí
vrstvu sintru a tyè pokraèovala v mìkèím sedimentu
jetì cca 50 cm dále, kde jsme vak definitivnì
skonèili. Pøítomnost tìchto sintrových desek je patrná
i u paty obnaeného profilu u Varhan.
Mìøení v ostatních sondách vykazovalo obdobné
parametry. Po pøekonání vrchní (cca 10 cm mocné)
zhutnìlé vrstvy sedimentu pronikaly tyèe lehce a
na dno. Pouze sondu 5 jsme opakovali, nebo jsme
jí napoprvé zaloili blízko skalní stìny a tato nám
zøejmì zabránila v hloubce cca 80 cm pod povrchem
v dalím postupu.
Dalí sondy seøazené smìrem od Ústøední
propasti vykazovaly následující výsledky:

V øíjnu roku 2000, tedy abychom byli pøesní, na
svátek vzniku republiky 28.10.2000, jsme penetrovali
v Tunelové chodbì jeskynì Spirálka. Inspiraci jsme
získali ji døíve v jeskyni Holtejnská, kde jsme se
penetrací snaili potvrdit výsledky seizmického a
geoelektrického ovìøování mocnosti sedimentù, tedy
hloubky skalního dna. Zde jsme si ovìøili, e se dá
velmi dobøe pronikat penetraèními tyèemi do
písèitého sedimentu, ve tìrcích je vak úsilí vìtinou
marné.
Jako vhodnou lokalitu jsme vytipovali sedimenty
Tunelové chodby, nebo jsou jemnozrnné písèité a
v oblasti Varhan byla ji kopána sonda za úèelem
podrobného studia sedimentù /viz èlánek Jana Víta
v publikaci Jeskynní systém Piková dáma Spirálová  monografie jeskynì z roku 1998/.
Pùvodnì zøejmì tekla Bílá voda touto chodbou
z Ústøední propasti do Odtokového sifonu, co by
nám potvrdil povrch skalního dna nebo tìrkových
sedimentù pod písèitým nánosem. Jiné geofyzikální
metody zde jsou velmi tìko pouitelné z dùvodu
blízkosti skalních stìn.
Prvním problémem bylo dostat pomìrnì tìkou
penetraèní sadu po ebøích na dno Ústøední propasti
(zde bych chtìl podìkovat Geotestu Ostrava za její
zapùjèení). S ohledem na døívìjí zkuenosti

8

Obr. 1: Penetraèní mìøeni v jeskyni Spirálka v severovýchodní èásti Moravského krasu
penetraèní tyèky padaly z dìravého speleovaku i na
zpáteèní cestì.

Sonda

5´
240
cm
3
240
cm
4
300
cm
2
345
cm
6
420
cm
1
100
cm  zaloená u
paty cca 4 m vysokého profilu sedimentù pod
Varhanami
Z výe uvedeného je zøejmé, e dno
Tunelové chodby jeskynì Spirálka se svauje smìrem
od Ústøední propasti a tedy alespoò v jedné èásti
vývoje jeskynì voda tekla smìrem z Ústøední
propasti k Odtokovému sifonu. Mìøení velmi dobøe
potvrdilo námi ji v úvodu vyøèený pøedpoklad.
Na závìr bychom chtìli podotknout, e nám

Summary: Penetration tests in the Tunelová passage
in the Spirálka Cave (Moravian Karst).
Penetration bar used for the test. Upper silty and
fine-grained sandy layers were penetrated very easy,
exception no. 1. There was a thin layer of
speleotheme. The test has revealed the surface of
gravel (more probably than rock bottom of the
passage) inclining towards Odtokový sump. It is
evidence of water flow direction from Ústøední shaft
towards Odtokový sump at least in part of the cave
passage development.

Nové objevy v jeskyni Lopaè

Petr Støelda Støelec (ZO 6 16 Tartaros)
Ponor potoka Lopaèe v Ostrovì u Macochy láká
speleology u mnoho desetiletí, ale jeho podzemní
prùbìh se daøí odhalovat jen velmi obtínì a pomalu.
První významný objev se podaøil naim èlenùm pod
vedením Duana Hypra a Jaroslava Zoufalého v roce
1984, kdy se podaøilo projít závalem a objevit cca
270 m chodeb protékaných aktivním tokem Lopaèe,
dalímu postupu vak bránil odtokový sifon. Sifon
se pokouelo pøekonat nìkolik speleopotápìèù ze ZO
6-09 Labyrint, najít volné pokraèování se jim vak
nepodaøilo, takté neúspìnì skonèilo nìkolik
pokusù o vyèerpání sifonu. V roce 1995 se o

pøekonání sifonu pokouel speleopotápìè Jan
imeèek ze ZO 6-23 Aragonit, který tragicky zahynul
3. 9. 1995 v závìreèné vzestupné èásti sifonu. Po
nároèné vyproovací akci, pøi ní byla vyraena
30 m hluboká achta nad pøítokové jezero sifonu a
vyprotìno tìlo J. imeèka, se souèasnì podaøilo
objevit cca 55 m aktivního øeèitì konèícího dvojicí
sifonù, které se jetì tého roku podaøilo pøekonat
potápìèùm z 1-05 Geospeleos a 1-10
Speleoaquanaut. Za sifony objevili a zdokumentovali
cca 40 m chodeb konèících labilním závalem, o jeho
pøekonání se v následujícím roce neúspìnì
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pokoueli. Nám nepotápìèùm nezbylo nic jiného, ne
detailní prùzkum prostor pøed sifony, hlavnì jejich
stropních partií, s cílem nalézt suchou cestu do
prostor za sifony. Nìkolik metrù pøed odtokovým
sifonem se skuteènì podaøilo objevit fragment
horizontu ve výce 8 m nad øeèitìm, do kterého ústí
nìkolik chodbièek kompletnì vyplnìných sedimenty.
V chodbièce kopírující smìr odtokového sifonu bylo
zapoèato s výkopovými pracemi, které se
s dosaenou vzdáleností stávaly stále nároènìjími
(stoupající poèet potøebných pracovníkù, vydýchaný
vzduch), postup se zde proto postupnì zpomaloval,
a bylo potøeba vymyslet nìjaké technické øeení.
V roce 1999 jsme zmìnili taktiku a inspirováni
úspìchy kolegù z Býèí skály jsme zaèali aplikovat
metodu tzv. hydrotìby tj. rozplavování sedimentù
pomocí proudnice vodou z pøítokového sifonu
hnanou nejdøíve jedním a poté dvìma èerpadly
KDFU 80. Metoda fungovala, ale vzhledem ke
konzistenci sedimentù byla rychlost postupu velmi
malá. Jako úèinnìjí se ukázalo pouití hasièského
motorového èerpadla a èerpání vody z povrchu
z pøedpolí ponoru. Metoda se vak po celovíkendové
akci ukázala jako finanènì neúnosná vzhledem ke
spotøebì èerpadla a cenì benzínu. V létì 2000 jsme
se ve spolupráci s potápìèi znovu pokusili o
vyèerpání odtokových sifonù. Kdy se pro znaèné
zanesení sifonu sedimenty nepodaøilo sifony vyèerpat
ani pøekonat potápìèsky, bylo rozhodnuto, jiná cesta
ne shora u za sifony není.
Na lokalitu jsme se vrátili letos na jaøe, kdy se
v prùbìhu dvou velmi nároèných víkendù, pomocí
trojice kalových èerpadel a místy vysokotlakého
èistícího zaøízení (Falch 200 bar.), podaøilo
proniknout do komína spadajícího na øeèitì Lopaèe
v prostorách objevených potápìèi.
Krátce po prùniku do prostor známých do té
doby jen potápìèùm jsme zaèali øeit problém závalu,
který se potápìèùm nepodaøilo pøekonat. Jako logicky
nejsprávnìjí se nám jevila pùvodní potápìèská
sonda, kopírující pùvodní, dnes povodòové øeèitì
Lopaèe. Po poèáteèním opatrném sondování jsme o
Velikonoèním víkendu odtransportovali na pracovitì
dostatek døeva na vyztuení labilních blokù a zaèali
pomalu postupovat dopøedu, kdy jsme se snaili
sledovat skalní dno pùvodního øeèitì, o které bylo
mono rozpírat výdøevu. Práci komplikovaly labilní
bloky ve stropu, které vypadávaly v nejménì
vhodných okamicích (moc nechybìlo a Franci Musil
nechal v závalu èást chrupu). Pøesto se podaøilo za

celodenní akci postoupit cca 2 m dopøedu, kde ji
bylo vidìt, e mezery mezi bloky nabývají prùlezných
rozmìrù. V nedìli dopoledne transportujeme do
jeskynì dalí døevo a po nìkolika hodinách
zpevòování závalu velmi opatrnì prolézáme mezi
obrovskými bloky dopøedu, po nìkolika metrech
naráíme znovu na aktiv. Dále cestu uzavírají opìt
nakupené balvany, mezi kterými si bìhem nìkolika
minut proráíme plazivku, kterou se koneènì
dostáváme za zával. Ihned za závalem jsme jako
v jiné jeskyni, na pomìry Lopaèe velký dóm dlouhý
22 m s nìkolika komíny neznámé výky, dno je
pokryto balvanitou ssutí a sedimenty splavenými
z komínù. Prostora strmì klesá a na jejím konci opìt
naráíme na aktivní tok Lopaèe, strop zde klesá na
necelý metr výky, za tímto prùlezem následují
meandry vysoké 10-15 m, iroké cca 70 cm, kterými
Lopaè kaskádovitì klesá. Ná postup zastavil
vodopád, jeho výku odhadujeme na 8 m, lano a
lezecké pomùcky s sebou bohuel nemáme a proto
dalí postup odkládáme na dalí akci. Následující
víkend vyráíme do jeskynì ji vybaveni vím
potøebným, osazujeme nìkolik spitù a sestupujeme
podél vodopádu do meního dómu. Dále jeskynì opìt
mìní charakter, meandry se roziøují a sniují na cca
5 m. Po nìkolika desítkách metrù se øeèitì znovu
zuuje a za tímto zúením potok padá dalím
vodopádem vysokým cca 11 m do dalí vìtí prostory.
S urèitými problémy, zpùsobenými dost lámavým
vápencem nad vodopádem, osazujeme 2 spity. Na
dnì dómu nás èeká nepøíjemné zjitìní - pod
vodopádem potok klesne jetì asi dva metry
toboganem zaøízlým ve skalním dnì, stáèí se vlevo a
vlévá se do jezírka sifonu o prùmìru cca 2,5 m.
Nad sifonem nacházíme strmì stoupající
plazivku zaloenou na stejné puklinì jako sifon, která
vak po asi 15 metrech konèí zcela ucpaná sedimenty,
je zde vak velmi reálná ance na obejití sifonu tak,
jak se to podaøilo u pøedchozích dvou. V souèasné
dobì pracujeme na zamìøení jeskynì a zpracování
mapy, bylo té provedeno zamìøení radiomajákem
(koncový sifon se nachází na louce cca 50 m pøed
Blakovým závrtem a jeskynì dále pravdìpodobnì
smìøuje nìkam do prostoru pod jeskyni Lièí a dnes
ji zavalenou achtu Prùvanù). Potápìèi z 1-05
Geospeleos a z Kladna ji zahájili prùzkum sifonu,
kde k veobecnému pøekvapení dosáhli dna
v hloubce takøka 27 m. Dalí pokraèování je pøíli
úzké na prùstup s lahvemi na zádech.
Objev nových prostor v Lopaèi nás opìt
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pøesvìdèil, e v naem krasu není ádný nový objev
zadarmo, a i kdy je nás stále ménì, mùe vytrvalost
spojená s novými postupy pøinést kýený výsledek.
Doufám, e tøeba u v pøítím èísle Spelea budu moci
informovat o dalích výsledcích.
Na závìr bych chtìl podìkovat nejenom naemu
nejaktivnìjímu døíèi a organizátorovi Filipu
Dolealovi alias Kubovi, ale i Francimu Musilovi,
pøátelùm z 6-01 Býèí skála a vem, kdo nám
materiálnì, technicky, pracovnì i morálnì pomohli.

in the year 1984. Next prolongation was stopped for
more than 10 years by sump. There were several
pumping and diving experiments. The shaft 30 meters
deep was blasted almost 1 month after an accident
3rd September 1995 when diver J. imeèek perished
in rising branch of the sump. Next passage 55 m long
was discovered along with the body of the diver. The
next two sups were dived through in the same year
(1995) and 40 m of passage was discovered. The
sumps were overcome by higher level originally filled
with sediments. The rockfall at the end was overcome
at Eastern 2001 and quite huge dome and 2 waterfalls
(8 and 11 meters) were found. Recent end of the cave
is a sump again, probably more than 27 m deep.

Summary: New discovery in the Lopaè Cave
(Moravian Karst)
Discovery of the first 270 m of passages was made

Z AHRANIÈNÍ

AKCE

Kuní propast - pøítokový sifon
Michal Novák (ZO 1  05 Geospeleos)

Pùvodnì naplánovanou akci na Skalistý potok,
který nás v souèasné dobì zajímá pøedevím, jsme
museli pro vysoký vodní stav odloit, a tak jsme se
rozhodli zkusit tìstí v pøítokovém sifonu v hloubce
-150 m v Kuní propasti.
Zde se pøed námi podaøilo F. Kolbíkovi a
následnì T. Fussgängerovi naplavat v sifonu nìkolik
desítek metrù.
Sestup do propasti zahajujeme okolo poledního
ve sloení M. Hone, M. Dvoøáèek a M. Novák.
Spoleènost nám dìlají tøi plné speleovaky s
vystrojovacím materiálem a jednou potápìèskou
výstrojí. Ji vstupní úiny jsou pøedzvìstí
následujících masochistických záitkù. Po nìkolika
metrech se úiny roziøují a propast schodovitì klesá
do hloubky -52 m a na Staré dno. Odtud následují
dva uí prùkopy a ikmá puklina a do Studny
veèného daïa. Pokraèujeme èlenitou chodbou s
jezírky, která nás pøivádí na dalí pikantní místo, k

úzkému prùlezu pod strop Studny MD. Tu
zdoláváme po zde nainstalovaném lanovém ebøíku.
Dalí úzký prùlez a dalí lanový ebøík nás pøivádí
do Høibové chodby pojmenované podle svého
charakteristického tvaru. Je to v podstatì erozí
modelovaná chodba, její horní èást je ji fosilní a
voda protéká ve spodní èásti úzkými puklinami. Na
jejím konci je tøetí lanový ebøík. Nìkolik metrù za
ním se chodba otvírá do mohutné, 35 m hluboké
Velikonoèní studny, je je drobnì skrápìná vodou.
Z rozlehlé prostory na dnì studny pokraèujeme pøes
asi 5-ti metrový práh a ikmo dolù uklonìnou chodbu
a na aktivní tok. Asi 20 m proti proudu je ná cíl. Po
3 hodinách jsme v hloubce -150 m u pøítokového
sifonu.
Bez vìtích prodlev zaèínáme s pøípravami k
ponoru a po pùl hodinì se M. Hone noøí do sifonu.
Po nìkolika pokusech bohuel zjiuje, e chodba
ústící v hloubce 7 m je díky minimálnímu prùtoku
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vody sifonem v dùsledku sesuvu sedimentù se svahu
zpìt do chodby neprùchodná. Pozdìji, po
prozkoumání chodby ústící zprava do vìtího jezera,
zjiujeme, e pøítok z této chodby je pøiblinì stejný
jako výtok z jezera a tím se potvrzuje domnìnka o
témìø nulovém prùtoku sifonem. Tento stav popisuje
té T. Fussgänger pøi svém pokusu 20.1.1999.
Paradoxem je, e v nedaleko leícím Skalistém
potoce je povodòový stav a zde témìø nulový prùtok.
Je to dáno tím, e Kuní propast má podstatnì mení
sbìrnou oblast (cca 1 km2, na rozdíl od obrovské
plochy sbírající vodu do Skalistého potoka.
Podaøilo se nám pouze potvrdit propojení vìtího
jezera s mení odtokovou èástí oknem ve skalním
ebru, které jezera oddìluje. Je zøejmé, e potápìní
v pøítokovém sifonu pøi nízkém prùtoku je
bezvýznamné. Bohuel, prùtok sifonu se dá velmi
tìko odhadnout na povrchu, a tak hrozí, e po
pomìrnì nároèném transportu bude následovat
smutné zjitìní o neprùchodnosti sifonu. Jediným
ukazatelem by mohla být vìtí kumulace vody na
sbìrném území propasti pøi vydatných srákách nebo
pøi tání snìhu. (Dlouhodobé sychravé poèasí, jak jsme

zjistili, není zárukou.) To ovem mùe lehce
znepøíjemnit transport. Jak je vidìt, ne vdy se
shodují ideální podmínky pro prùstup propastí a
potápìèské aktivity.
Kromì pøítokového sifonu propast konèí v
hloubce -203 m odtokovým sifonem, prokazatelnì
vedoucím do Skalistého potoka. I zde se uskuteènilo
nìkolik potápìèských pokusù (F. Kolbík, V. Ïurèek)
spojit oba systémy. Zatím vak bezúspìnì. Je to dáno
nároèností potápìèských pokusù, jak z Kuní propasti,
tak ze strany Skalistého potoka.
Po 8 hodinách zdravé akce stojíme opìt pøed
vchodem.
Summary: Kuní abyss - inflow sump.
Three members of Czech Speleological Society tried
to duck inflow sump of the Kuní abyss (in Slovakia).
The whole depth of the cave is 203 m to the ending
sump, the inflow sump is situated on depth 150 m.
This diving action had not success. Entrance to the
passage under water (- 7 m) was too narrow. The
slip of the sediments and minimum of water discharge
caused this situation.
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P SEUDOKRAS

A

HISTORICKÉ

PODZEMÍ

Propad v objektu Ministerstva národní obrany v Praze
Václav Cílek

zamìøení provedl Z. Dragoun. Byl jsem poádán o
prohlídku objektu a struèné geologické zhodnocení,
pøípadnì o odhad, co objekt mùe pøedstavovat a jak
mohl být velký. Je to spí kuriozita ne skuteèné
podzemí. Co si vak zasluhuje pozornost je pro
souèasné podmínky a centrum Prahy ilustrativnì
zachovaný spraový profil (jaký se neobjevil u
nìkolik desítek let), který je v souèasné dobì
zkoumán a. igovou z Geologického ústavu AVÈR.

Úvod
Pod mnoha èeskými ministry se v posledních
letech obèas propadá pùda pod nohama. V pøípadì
ministra národní obrany se jednalo o propad nikoliv
alegorický, ale skuteèný, který se udál nedaleko jeho
kanceláøe. V kvìtnu 2001 dolov objektu MNO
v Praze 1, Tychonovì ulici 1 k postupnému
poklesávání okrajové èásti vozovky v jz. èásti areálu
pod tenisovými kurty pøiblinì 100m pod zastávkou
tramvaje Praský hrad. Na místo byli pøivoláni
údrbáøi, kteøí rozíøili vstupní otvor a spatøili
pomìrnì velkou kavernu. Výzkumem kaverny se
pozdìji zabývala firma SPELEO-Øehák, která
podzemní objekt vymapovala. Jeho povrchové

Geologická charakteristika
Podzemní prostora je ruènì vyraena ve
zvìtralých a zjílovatìlých letenských vrstvách
(ordovik) tìsnì pod polohou svahovin (20-60 cm).
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Zejména v zadní èelbì objektu je dobøe patrné
rytmické støídání více jílových a více písèitých partií
v podobì, jak je známe z nedalekých odkryvù pøi ústí
Chotkovy ulice nebo pod Belvederem a
Svatováclavskou vinicí. Nad ordovikem leí silnì
zjílovatìlé, pùvodnì støípkovité sutì odvozené ze
stejného souvrství. Místy v nich vystupují plochá,
rozmyvová korýtka vyplnìná úlomky zvìtralých,
køemencových partií letenského souvrství nebo
rezavé zvìtraliny. Mocnost této vrstvy je kolem 1m.
Nad zvìtralými svahovinami vystupují silné
písèité, luté, slabì vápnité sprae. Nad nimi leí
pøiblinì 1 m mocná poloha edavých jílovcù
s obèasnými úlomky køemencù a limonitových kùr.
Jílovce jsou odvozeny z letenského souvrství. Horní
vrstva o mocnosti pøiblinì 80 cm je tvoøena
charakteristickou, lutou, vápnitou spraí, která je
místy po puklinách bíle zbarvena vysráeným
karbonátem. Tato poloha konèí pøiblinì v úrovni
vozovky. Ve svahu nad vozovkou vystupuje 60 cm
mocná, velmi pìknì vyvinutá poloha drobtovité
èernozemì. Horní èást profilu je nejasná, protoe je
do výe dalích 2m pøevrstvena navákami.
Èernozem má fosilní charakter a pravdìpodobnì
pøedstavuje nìkterou z pùd komplexu PKII èi PK III,
který byl ji døíve odkryt na druhé stranì høbetu
poblí Belvederu (dokumentace Archiv Praského
hradu, geologické øezy údolím Brusnice). Celé
nadloní souvrství je mìkké, rozpadavé a má tendenci
k zálomùm a sesedání.

m a promìnlivé výce 1,1-1,9 m. Chodba konèí na
jiní stranì èelbou, nikoliv závalem. Døevìná výztu
je ztrouchnivìlá. Stojky jsou peèlivì odøíznuty pilou,
ale jedná se spí o dùkladnou ne o profesionální
práci  výøez na jedné ze stojek je pøíli malý, sekera
nebyla vùbec pouívána. Prostora pravdìpodobnì
nebyla vyraena horníky (svìdèí o tom i plochý,
nikoliv klenutý strop). Kolmo na hlavní prostoru
smìrem k povrchu odboèuje úzká, plazivkovitá
chodba o délce 6m.
Úèel prostory je nejasný. V úvahu pøipadá starý
kryt, sklad výbuin nebo nìjaké podobné vyuití.
Domnívám se, e se jednalo o malou, úèelovì a spí
krátkodobì vyuívanou sklepní prostoru, která byla
s povrchem spojena ikmou pøístupovou chodbou a
posléze zapomenuta. Dutina nemá z hlediska
památkové péèe ádný význam. Podle stavu výdøevy
mohla být vybudována v letech 1900-1940.

Døívìjí vyuití místa
Celý objekt MNO leí na okraji areálu bývalých
znaènì rozsáhlých cihelen (jejich zbytkem je napø.
prostor mezi dejvickým nádraím a ulicí M.
Horákové) a zejména v pøedpolí praské barokní
bastionové pevnosti. Cíp cihelného bastionu
s rohovou bosáí a se zazdìným portálem do
podzemní chodby vystupuje v rohu areálu
pøiléhajícímu k ulici U Praného mostu. A do roku
1993 sem chodili pøespávat bezdomovci nebo kouøit
vojáci. Pozdìji byl vstupen zazdìn bez dalího
prùzkumu. Plocha areálu MNO byla pozdìji
mnohokrát upravována pro vojenské èi výcvikové
úèely, take pùvodní terénní situace je dnes témìø
neurèitelná.

Návrh sanace
1. Podzemní dutina by mìla vyplnìna a
posléze zahrnuta. Problém bude s vyplòováním èásti
vedoucí k povrchu, kde by mohlo pomoci zaøízení
pracující s tekutými smìsmi (popílek apod.). Natìstí
je výka dovrchní chodbièky malá (40-60 cm), take
pøípadné slehnutí volného, nezaplnìného prostoru by
na ploe tenisového kurtu nemìlo pøedstavovat ani
zdravotní riziko, ani hmotnou kodu. Byla
prohlédnuta opìrná zídka kurtu a v celé délce nebylo
zjitìno ádné postiení propadáním èi sjídìním.
2. Pokud by se na tomto místì mìlo
v budoucnosti stavìt (nepoèítá se s tím) je nutný
detailní geologický výzkum za pouití zemního
radaru.
3. Pøi orientaèní prohlídce okolního areálu je
moné zaznamenat velké mnoství kanalizaèních
vpustí, starou studnu, otvory bývalé èerpací stanice
apod. Domnívám se, e je nutné provést prùzkum a
zamìøení nìkolika generací dnes nefunkèních
podzemních staveb  zejména vodních a
kanalizaèních pøivadìèù. Podle informací místních
pracovníkù dolo nedávno k prùsaku a k zatopení
èásti areálu MNO ze vzdálené vodní havárie, která
byla do areálu drenována neznámou cestou.
Objasnìní tras oputìných podzemních technických
sítí je i v zájmu ochrany a zabezpeèení areálu.

Podzemní prostora
Dutina zde má charakter rovné, pøímé chodby
s plochým stropem o celkové délce 7,8m, íøce 2,4

Podìkování: Dìkuji J. Øehákovi a jeho
podzemnì-ledovcové firmì za to, e mnì vdycky
v podzemní Praze ukáí nìco zajímavého.
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Summary: Large collapse close to of Minister of
National Defense in Praha.
Large collapse leading to a relatively small
underground space (2,4 x 7,9 m) appeared close to
the office of Minister of National Defense in Praha
1. The cellar or shelter could be constructed between

TROCHA

1900 and 1940 and then left abandoned. The object
is  in spite of rather curious location  unimportant,
but the collapse revealed complex loess-paleosol
profile of the kind which was not found in the Prague
centre for decades.

HISTORIE

Kdy je jeskynì èi propast objevena a jak je hluboká?

Polemika o datování objevu a prvního vstupu na pøípadu Zbraovských aragonitových
jeskyní a hloubky Hranické Propasti.
Fraòo Sabbath Travìnec
sabbath@telecom.cz
(Kowarzik 1913). Ze stejného otvoru vyrazil o
vánoèních svátcích 1912 teplý, vlhký vzduch, nebo
v hloubce pìt metrù mìl +11 °C a byl vytlaèen tìím,
ledovým, okolním (10 a 20 °C) (Chromý 1913b).
Vodní pára obsaená v jeskynním ovzduí venku
kondenzovala do témìø 10 m vysokého sloupu
páry. Za mrazivého poèasí se tak dìje dodnes. (Pára
je neviditelný plyn bez barvy a bez zápachu. To, co
lidé obyèejnì nazývají pára je vlastnì oblak sloený
z mikroskopických kapièek, ve kterých se odráí bílé
svìtlo.)
O nezvyklý úkaz se zaèal zajímat starosta
Zbraova Josef Chromý (hostinský, pùvodnì krejèí).
Spolu se svým bratrem Èeòkem (správnì Vincenc)
zaèali puklinu délky 1 m a svìtlosti 15 cm ruènì
roziøovat. Pozdìji se k nim pøidali dalí zbraováci
a hranièáci. V polovinì ledna 1913 se podaøilo vstup
dostateènì zvìtit a první, kdo vnikl do podzemí, byl
èlen zbraovského spolku dobrovolných hasièù,
mladí bratr Èenìk. Dostal se v komínu nazvaném
Starý vchod (nyní svévolnì pøejmenovaném na
Objevitelský komín) do hloubky asi 5 m. Bìhem
ètrnácti dní jej vystrojili jedlovými tøímetrovými

Ve zaèalo Chaosem a na nás je, abychom ho
v rámci svých skrovných sil utøídili. Jeskyním,
jeskyòkám, propastem, závrtùm, ponorùm a
vyvìraèkám pøidìlujeme evidenèní èísla; popisy,
mapy, plány, náèrty a fotografie ukládáme do
poèítaèových databází. Postupnì si tak vytváøíme
digitalizo-vaný obraz krasu  jednoho dne bude ve
pìknì uspoøádané a lehce dostupné. Pak vak
jeskyòáøství ztratí pùvab objevování, zmizí ono
poslední Hic sunt leones. Zbude jen speleoturistika
Pøestoe se jeskynì zkoumají dlouhou øadu let,
není jednotnost v urèování a oznaèování kdy byla
jeskynì èi propast objevena. Nìkdy je za toto datum
povaováno nalezení vchodu (otvoru), jindy
prvovstup èlovìka. Volným zamìòováním pak
vznikají zmatky.
Podívejme se na pøípad Zbraovských
aragonitových jeskyní (dále jen ZAJ). Ing. Jaroslav
Kopecký z Hranic uvádí (ústní sdìlení 1998), e v
létì 1911 spadl zbraovskému lamaèi Karlu?
Vavøíkovi sochor do trhliny v obecním lomu Baránka.
Nikdo o ni neprojevil zájem. V téme lomu byla v
létì 1912 odkryta trhacími pracemi skalní puklina
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ebøíky a opìt Èenìk pronikl a do Kaplièky. Po
namáhavém pøekonání závalu, úiny a vystrojení
dalími ebøíky, se na dno Starého vchodu
do Jurikova dómu první odváil hranièák, lesní
adjunkt Rudolf Winkler (nìkdy poèeováno
na Vinkler), vyzbrojený acetylenovou lampou,
kloboukem a jitìný hasièským lanem (Chromý
1913b; Kowarzik 1913). Datum prvovstupu do
Jurikova dómu 3. bøezna 1913 (co je pondìlí) uvádí
pouze profesor praského gymnasia Dr. Rudolf
Kowarzik, úèastník výzkumù. Dobrovolní zbraovtí
havíøi chodili do podzemí v noci a tak je moné, e
tuení velkého objevu je donutilo pøetáhnout nedìlní
akci a do pondìlních ranních hodin. Vùbec první
zmínka o ZAJ vyla tiskem v nejbliím èísle
hranických novin Hlasy z Pobeèví. List ku hájení
zájmù èeského lidu v Pobeèví v sobotu dne 8. bøezna
1913 a její autorství je pøisuzováno Josefu
Chromému (Chromý 1913a). Objevitelé jsou
nazýváni jen bratøi Chromí, nebo se nejvíce
zaslouili o prùzkum ZAJ. Jména a podoby ostatních
havíøù zapadly a identifikovat je na dobových
fotografiích bude stále obtínìjí. Ale to je jiná
kapitola.
Josef Chromý ve svých zprávách a vzpomínkách
vdy píe, e ZAJ byly objeveny v polovinì ledna
1913 (CHROMÝ 1929a, 1929b, 1929c, atd.), nebo
alespoò v roce 1913 (Chromý 1927, 1931, 1934,
1936, 1940 apod.). Pøesné datum bohuel nikde (a
nikdo) neuvádí. Podle èlánkù popisujících oslavu 1.
výroèí objevení ZAJ (Anonymus 1914a; Anonymus
1914b) odhaduji datum objevu (prvovstupu) na
sobotu dne 18. ledna 1913.
Teprve v poslední dobì se z neznámých pøíèin
dozvídáme od prùvodcù (imeèková 1999),
z propagaèních materiálù vydaných Správou ZAJ,
novinových èlánkù a oslav výroèí, e ZAJ byly
objeveny ji roku 1912. O tom, e by se objevitel
Josef Chromý celá léta mýlil, vak silnì pochybuji.
Domnívám se, e by se mìlo vdy uvádìt, kdy
byl poprvé nalezen zející vchod do jeskynì a kým
a kdy do ní vstoupil první èlovìk (a kdo). Nebo
kdy a kým byl vchod prohrabán, proraen,
prostøílen atd. a kdy a kdo první do jeskynì
vstoupil. V dnení dobì vak mohou být jeskynì
objeveny i jiným zpùsobem, ne klasickým prùnikem
zasutým vchodem. Pomocí geofyzikálních metod
(mikrogravimetrie, ultrazvuk, seismika, termovize
atd.) mohou být zjitìny nové dutiny a následnì se
do nich mùeme provrtat a zavést videokameru. Kdy

pak byla tato jeskynì objevena?
Obdobnì tam, kde konèí monosti klasické
speleologie (a speleopotápìní) v ji známých
lokalitách, nastoupí rùzné formy dálkového
prùzkumu. Bude se tak dít stále èastìji. Pìkný pøíklad
dlouhodobého dálkového prùzkumu, kam lidská noha
dosud (nebo tehdy) nevkroèila, je objevování
zatopených èástí Hranické propasti. Nemám na mysli
jen poslední sestup robota R.O.V. Hyball belgického
prùmyslníka Carl von Basel dne 18.9.1995,
ovládaného joystiky po koaxiálním kabelu,
vybaveného videokamerou, sonarem, digitálním
hloubkomìrem a kompasem (185 m a 205 m)
(Pikula 1996), ale i vechny mechanické sondy
sputìné ZO 7-02 ÈSS Hranický kras Olomouc
v letech 1979-80 (175 m, odbìrák na kyselku VÚGI
model LV 150 doplnìný hloubkomìrem s vleènou
ruèièkou indikující max. dosaenou hloubku)
(Kovaøík 1985), olovnice a speciální olovnice RNDr.
Jiøího Pogody (136 m 19.7.1974; 175 m 22.9.1974;
260 m 13.4.1980) (Novotný 1974a, 1974b, 1980;
Anonymus 1980, Pogoda 1995, Travìnec 1995), 2
kg zátì na lnìné znaèkované òùøe RNDr. Jaroslava
Dosedly (léto 1951, 85 sond - bathymetrický plánek
Jezírka) (Dosedla 1953) ale i 2 kg závaí v ostrý hrot
zakonèené sputìné Josefem V. indelem (36 m,
25.4.1902) (indel 1903).
Mnohé pøehledové ebøíèky propastí svìta vak
uvádí jen tu hloubku, do které pronikl èlovìk osobnì
a údaje získané jiným zpùsobem ignorují. Jejich
autoøi tím vnáejí do evidence opìt chaos
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SZS

Cvièná záchranná akce SZS Moravský kras na lokalitì Hluboký závrt
J. Bubák Buèek (ZO 6-10 Hluboký závrt);L. Beny Bene (ZO 6-19 Plánivy)
(stanice SZS è. 3 Moravský kras)

Cíl akce: Nácvik transportu ranìného v nosítkách
ze dna Ústøední propasti na povrch.
Datum akce: 20. ledna 2001
Vedoucí akce: Náèelník SZS pro ÈR B. Koutecký.
Poèet zúèastnìných: 9
Doba trvání akce: 4 hodiny
Popis lokality: Hluboký závrt leí na Ostrovské
ploinì severnì od Macochy. Byl otevøen r. 1939 prof.
Absolonem. Jedná se o propasovitý systém, tvoøený
nìkolika kolmými stupni o celkové hloubce 105 m..

kladkostroji. V detailu tak mohli zaznamenat kapky
potu na èelech tahacího drustva. Po protaení
nosítek úinou byl kladkostroj demontován a
tahaèský tým se pøesunul nad dalí vertikálu.
Sestavování kladkostroje si vyzkoueli dalí
záchranáøi a zakrátko mohla nosítka i s doprovodem
stoupat dalím úsekem. Pøitom vude kolem dokola
hopkal fotograf a vydával pokyny:
Stùjte, netahejte, ale tvaøte se, jako byste tahali.
Tahejte a pote se! Teï netahejte, ale dívejte se
zadumanì na kladkostroj! a mnohé dalí.
Dalí úsek byl ji øeen kladkostrojem z povrchu
nad zaskruovaným vchodem. Zde byla poprvé
vyzkouena novì zakoupená trojnoka firmy SPENT.
Tato novinka má výraznì usnadnit práci nad
vertikálními vchody, kde není moné optimálnì kotvit
kladkostroje nebo jiná zaøízení. Problémem se vak
ukázala být stabilita trojnoky pøi horizontálním
vedení kladkostroje ke stromùm poblí vchodu.
Trojnoku bylo nutné zajistit k protilehlým stromùm.
To sice vyøeilo souèasnou situaci, ale pro aplikaci u
vchodu v otevøeném terénu se objevil tìko øeitelný
problém. Hlavní vertikální èástí vchodu (-15 m) byla
proto nosítka vytaena pomocí protiváhy. Tento
zpùsob se pro trojnoku jevil jako nejoptimálnìjí.
Pouití trojnoky SPENT bude nutno jetì dùkladnì
nacvièit a zváit nejúèelnìjí uplatnìní.
Celá cvièná akce trvala 4 hodiny a i pøes neúèast
nìkterých èlenù (expedice Slovinsko) dokázala
dobrou pøipravenost SZS Moravský kras.

Jeskynì Hluboký závrt (-105 m) je SZS známa
ji z døívìjích cvièení. Je dobøe vystrojena a svým
charakterem je vhodná k procvièování technik
horizontálního i vertikálního transportu nosítek i
souhry samotných záchranáøù. Cvièení se zúèastnili
také noví èekatelé SZS Moravský kras a jeden lezec
z HZS Brno. Celá akce je fotograficky
zdokumentována, protoe bylo konstatováno, e
dobrých fotografií ze cvièných akcí je jako afránu
(nebo jetì ménì).
Ji pøi sestupu se záchranáøi podle domluvy
rozmístili na patøièná místa. Vzhledem k nízkému
poètu lezcù bylo rozhodnuto budovat jednotlivá
stanovitì kladkostrojù postupnì. Akce zaèala na dnì
Ústøední propasti zabalením cvièného uhýka do
nosítek. Zbytek drustva zatím v úinì nad Ústøední
propastí sestavoval první kladkostroj. Po
zdokumentování zabalených nosítek se fotograf se
svým bleskovým fámulusem pøesunul k sestavenému

Souèinnostní cvièení Speleologické záchranné sluby na lokalitì
Sklenìné dómy 17. února 2001
L. Beny Bene, ZO 6-19 Plánivy (stanice SZS è.3 Moravský kras)
Doba trvání akce: 8 hodin

Cíl akce: Nácvik souhry jednotlivých stanic SZS pøi
akci vìtího rozsahu.
Vedoucí akce: Náèelník SZS pro ÈR B. Koutecký
Poèet zúèastnìných: stanice SZS è.1 Praha -10,
stanice SZS è.2 Plzeò -10, stanice SZS è.3 Moravský
kras - 11, stanice SZS è.4 Severní Morava - 0

Popis lokality: Sklenìné dómy jsou pokraèováním
Masarykova dómu na vodní plavbì Punkevních
jeskyní. V letech 1990 byl v zadních partiích
Sklenìných dómù vylezen komín v Katedrále
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Moravského krasu a do konce roku 1993 se podaøilo
postupnì objevit horní patra v délce 500 m a celkové
výce 112 m nade dnem Katedrály. V roce 1995 byl
otevøen horní vchod na Macoské ploinì. Vertikální
èást je tvoøena nìkolika kolmými stupni, propojenými
uími prùlezy, a horizontálními úseky.

doprovodu záchranáøe je zaèala vytahovat k prvnímu
kladkostroji. Po zdolání vertikálního stupnì pak
pøenesla nosítka pod dalí stupeò, kde ji netrpìlivì
èekala dalí skupina. Nosítka tak postupnì plynule
stoupala propastí a do protáhlého horního dómu
(Chodba nedoèkavcù). Tam následoval delí
horizontální transport, který vzhledem k jeskynní
výzdobì musel probíhat pomalu a opatrnì. Nejvìtím
oøíkem celé akce se staly úiny tìsnì pod
zaskruovaným vchodem. Nosítka s uhýkem
musela být nìkolikrát sputìna znovu na dno dómu,
ne se podaøilo nalézt správný úhel a natoèení k
prùstupu klíèovým místem. Vlastní vytaení na
povrch pak bylo ji jen rutinní záleitostí.
Nedìlní dopoledne bylo vzhledem k relativnì
dobré úèasti vìtiny stanic vyuito ke
zdravotnickému kolení a plánování dalích cvièných
akcí.
Nejvìtím hrdinou celé víkendové akce se stal
vak mladý nadìjný záchranáø ze stanice è.1 Praha.
V noci z pátku na sobotu byl stien aludeèní
nevolností tak prudkou, e byl v sobotu ráno uznán
vedoucím stanice è.1 akce neschopným. Byl
ponechán k zotavení v teple a pohodlí na základnì
Slepièárna (ZO 6-19 Plánivy), aby byl schopen
vydret nedìlní transport zpìt domù. Jaké vak bylo
pøekvapení kolegù, kdy v sobotu veèer byl zastien
ve stavu jetì daleko horím. Ukázalo se, e si pøi
suení svého spacího pytle neviml, e ho pokládá
na do èervena rozhavenou rouru od kamen.
Následnì vzniklý pach sekvaøeného peøí naplnil
celou základnu odérem tak mocným, e se pøitíilo
nejen nemocnému, ale po pøíchodu i jeho kolegùm.
Celou noc otevøená okna pak nebyla projevem
otuilosti, nýbr pudu sebezáchovy.

Lokalita byla vybrána pro svoji nároènost a
rùznorodost terénu. Její charakter umoòuje nácvik
transportu nosítek v nízkých chodbách, úinách,
kolmých stupních i rozlehlých dómech. Pøi poradì
na povrchu byla podle pøedchozího prùzkumu urèena
stanovitì jednotlivých kladkostrojù. Záchranáøi se
rozdìlili do skupin tak, aby byla obsazena vechna
stanovitì a nosítka mohla stoupat plynule vzhùru.
Vìtina stanovi musela být vybavena umìlými
kotevními body.
Nejprve sestoupila na nejnií úroveò vertikální
èásti jeskynì (dno Katedrály Moravského krasu)
vlastní záchranná skupina s vybraným uhýkem.
Za uhýka byl vybrán zkuený záchranáø J. Andy
Andrle (stanice è. 2), který je pro svoje rozmìry a
trpìlivou, a zádumèivou povahu oblíbenou zátìí v
nosítkách. Za nimi sestupovala postupnì jednotlivá
drustva s potøebnými lany a technickým vybavením.
Po dosaení urèených míst záchranáøi zøídili
jednotlivá stanovitì, spustili ke spodním stanovitím
tahací a jistící lana a oèekávali transportovaná
nosítka. Na povrchu nad zaskruovaným vchodem
byla umístìna trojnoka SPENT s posledním
kladkostrojem.
Záchranná skupina zabalila uhýka do nosítek
a jala se ho transportovat na zaèátek prvního
vertikálního stupnì. Tam jej pøevzala první skupina,
upevnila nosítka k tahacímu a jistícímu lanu a za

Nýty pro Moravský kras
zájemcùm ze ZO ÈSS a jiných speleologických
skupin pùsobících v regionu SZS è. 3. Tyto nýty jsou
urèeny ke zvýení bezpeènosti pohybu v domácích
jeskyních, nikoliv pro pøípadnou exploraci komínù
èi expedièní èinnost. Po dohodì je moné zajistit
osazování nýtù èlenem SZS (nutno pouít vrtaèku).

Pøi kadoroèní revizi materiálu Speleologické
záchranné sluby è. 3 Moravský kras byl zjitìn
nadbytek nesamovrtných nýtù s vnitøním závitem M
8 (cca 80 kusù). Tyto nýty byly pùvodnì urèeny k
postupnému vystrojení exponovaných jeskyní v
Moravském krasu pro pøípad zásahu SZS. Pro tento
úèel vak záhy zaèala SZS pouívat pøednostnì nýty
nerezové nebo zalepovací kotvy, u kterých je
pøedpoklad delí ivotnosti. Na lednové schùzi bylo
proto rozhodnuto nabídnout pøebyteèné nýty

Svoje poadavky nýtù nebo jejich aplikace v
jeskyni adresujte na: Jiøího Bubáka Buèka, tel.: 0606/
165 149, e-mail: cadova@ukus.fee.vutbr.cz
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Propast v Tomákovì lomu u Srbska
Mojmír Závika (stanice SZS è. 1 Èeský kras)

Tomákárna ji dlouhou øadu let patøí mezi
nejnavtìvovanìjí propasti v Èeském krase a to jak
èleny ÈSS, tak i divokými jeskyòáøi, èasto bez
základních znalostí speleoalpinismu. To se, bohuel,
projevuje na vystrojení této lokality, které pøed lety
instaloval Tonda Zelenka. Sám jsem se o tom
pøesvìdèil: pøi vystrojení jedné fixní plakety a
následném zatíení jsem pøi kontrolním pohledu na
kotvení strnul, protoe plaketa se pozvolna rozevírala
a od pádu do prùvìsu mì zachránilo jen vèasné
zakomínování.
Po této pøíhodì bìhem cvièení SZS è.1 Èeský
kras její èlenové zkontrolovali a podle potøeby
doplnili nové strojení propasti tak, jak je zachyceno
na vystrojovacím plánku.
Jeliko je Tomákárna otevøená propast a slouí

jako cvièná lokalita irokému spektru dobrodruhù,
kteøí èasto kotvení namáhají nesprávným zpùsobem,
je potøeba kadou plaketu pøed vystrojením dùkladnì
zkontrolovat a dbát na to, aby první kotvení bylo vdy
zdvojeno a ostatek propojen do jedné lanové soustavy
tak, aby v pøípadì destrukce jednoho kotvícího bodu
nebo pøepínky nedolo k pokození celého vystrojení.
Doufám, e pøiloený náèrt vystrojovacích bodù
Vás bude inspirovat k vymýlení rùzných zpùsobù
vystrojení a tím k zdokonalení vaí lezecké
dovednosti.
Mnoho úspìchù pøi vystrojování nových cest,
pøekrásné záitky a bezpeèné lezení v Tomákárnì
za sebe i ostatní èleny SZS pøeje
Mojmír Závika
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Pan uèitel Vale zemøel
Wabi Stárka

Pomalu do mythických temnot se ztrácejí
poèátky organizované èeské speleologie, významné
postavy té slavné doby padesátých a edesátých let
mizí v polozapomenutí a odcházejí do krasù
nadzemských.
V Èechách to platí zejména o èlenech legendární
staré gardy, která se kolem Jiøího Kukly a Frantika
Proka seskupila zvlátì pod dojmem velkého objevu
na Zlatém koni. Do této skupiny patøili i døíve nebo
nedávno zesnulí jeskyòáøi, poèínaje samotným
archeologem Prokem, Mílou Hessem, Anièkou
Hlaváèkovou, Janou Vaòkovou, Jardou Kopem.
V únorových a bøeznových dnech letoního roku
k nim pøibyl Jarda Veselý z Prahy a øevnický pan
uèitel Zdenìk Vale.
O nìm chci zde zveøejnit krátkou
vzpomínku, která pøipomene tuto osobnost tìm, kteøí
ho znali a pøiblíí ho tìm, pro nì byl neznámou
postavou.
Zdenìk Vale zaèínal svou uèitelskou dráhu
v Praze 4 na Hanusovì kole, kde byl iniciátorem
zemìpisného krouku actva. Byl to vlastnì dobøe
vedený oddíl mladých turistù, který u v té dobì
vydatnì spolupracoval s podobným kroukem, ve
skuteènosti s bývalým skautským oddílem vedeným
Vladimírem Wabim Stárkou.
Po nìkolika letech pøesídlil Zdenìk Vale
do Øevnic a vyuèoval na tamní základní kole. Ocitl
se tak blízko hranic Èeského krasu, krajiny, která mu
uèarovala a usmìrnila jeho mimokolní aktivitu. Na
zaèátku padesátých let se svým kroukem, sloeným
nyní u pøevánì ze ákù øevnické koly, se pan uèitel
Vale zapojil do èinnosti amatérských speleologù,
pomáhal pøi výzkumných a výkopových pracích v

blbodìrách kolem Srbska a Konìprus, fotografoval
a provozoval to, èemu se dnes øíká krasová
turistika. Spolu s Wabim Stárkou rozíøil pùsobnost
svého speleokrouku i na Slovensko, kde se vìnoval
zejména lokalizaci a výzkumu propastí na tehdy málo
známé planinì Dolný vrch ve Slovenském krasu.
Cestovatelská èinnost obou kroukù se rozíøila i do
zahranièí: do krasových oblastí Maïarska a
Rumunska, v této zemi zvlátì do Dobrude.
Nepøízeò komunistických kolských
èinitelù zasáhla hluboce do Valeova ivota v období
Husákovy normalizace: byl pøeloen ze øevnické
koly na základní kolu v Jílovém u Prahy a tam
pokraèoval ve své uèitelské práci. Co tento politický
trest pøedstavoval, mùe posoudit ten, kdo zná
topografickou situaci Øevnic a Jílového. Staèí øíci,
e panu uèiteli Valeovi to pøivodilo v pracovních
dnech vstávání o pùl ètvrté ráno, aby pak vlakem,
metrem a autobusem dojel pøed osmou hodinou ranní
do koly, která mu byla urèena. Komplikovanou cestu
podstupoval pravidelnì v létì jako v zimì a zùstal
vìrný jílovské kole i po pádu komunistického
reimu, kdy by se byl snad mohl pokusit o návrat do
koly ve svém bydliti. V Jílovém douèil a do
únorových dnù roku 2001, kdy ho postihlo tìké
onemocnìní konèící smrtí.
Na poslední cestì na øevnickém høbitovì ho
pøili vyprovodit èetní pøátelé, áci jílovské koly a
kolegové uèitelé, i nejvýznamnìjí z jeho
odchovancù, dnení èlenové speleologické záchranné
sluby Zdenìk Øeábek a Standa Kácha, i jeho
dlouhodobý pøítel a spolupracovník Vladimír Stárka
Wabi, který na pohøbu zastupoval i organizaci
Krasové sekce, jejím byl Vale èlenem.

Hanka
Byl poslední víkend v záøí roku 1986 a na
tradièní Jeskyòáøský den poøádaný Pustolebskou
skupinou tehdejího Speleologického klubu se sjelo
nìkolik desítek lidí z celé republiky. Byli to
nejeskyòáøi, pøevánì mladí lidé zajímající se o

jeskynì, kras a pøírodu vùbec, kterým jsme touto
formou umoòovali jedenkrát v roce navtívit
nepøístupné jeskynì Moravského krasu.
Byla mezi nimi i drobná, tmavovlasá dívka
Hanka, která se o jeskyòáøské dìní natolik zajímala,
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e jsem si jí nemohl nevimnout. A protoe to
vimnutí bylo oboustranné, vyústilo o nìkolik týdnù
pozdìji v ná první spoleèný víkend. A kde jinde,
ne v Moravském krasu. Nevím u pøesnì, která
místa, nebo jeskynì jsme tehdy navtívili, dùleitìjí
vak bylo, e po tomto víkendu následovaly dalí a
dalí. Spoleènì jsme poznávali kras na povrchu i
v podzemí. Piková dáma, Spirálka, Nová Rasovna,
Stará Amatérka, Rudické propadání, ale i
Sedmnáctka, Øeèitì, Nìmcovky. A hlavnì Sloupské
Vintoky, skupinové pracovitì, kde jsme témìø kadý
víkend bádali.
To u jsme byli víc ne kamarádi
Dalí cesty nás nesèetnìkrát zavedly také do
Èeského i Slovenského krasu, do Demänové, na
Malou Fatru, do Stráovských vrchù, do Malých i
Bílých Karpat, na Pálavu, zkrátka vude, kde byl kras
a jeskynì. Pøi nároènìjích sestupech, èi bádacích
akcích, které ji byly nad její síly, nebo nad její
nadení pro jeskynì, nebo kdy prostì chtìla, toulala
se krasovou krajinou a její batoh byl vdy plný
nejrùznìjích úlovkù, kamenù rostlinek, zajímavých
døev.
Èas plynul a ná spoleèný ivot dostal novou,
rodinnou podobu. Narodil se nám Jenda, zaøizovali
jsme nový domov. Samozøejmì, e jsme i nadále
vyráeli do krasu a dalích míst, teï u prakticky po
celé Evropì, ale pøece jen starost o rodinu a domov

ji ji neumoòovala takovou volnost jako døív. Také
nároènost mých výprav do jeskyní byla vìtí a ona
byla ta, která vdy trpìlivì èekala na mùj návrat a na
moje dojmy. Proívala se mnou pøípravy na vechny
velké expedice i na obyèejné krasové bádání, tìila
se na moje vyprávìní, byla prvním zvìdavým
divákem mých diákù, prvním ètenáøem a
recenzentem mých èlánkù. Já na ni pokadé
pamatoval alespoò malým suvenýrem z kadé
výpravy, jí vdy patøil kamínek ze dna nejhlubích
svìtových jeskyní.
To u dlouhou dobu byla prvním a
nejdùleitìjím èlovìkem v mém ivotì
Nikdy nebyla ádnou zaranou jeskyòáøkou,
mìla ráda stejnì jeskynì jako hory, les, kytky, zvíøata,
zkrátka pøírodu. Potøebovala pøírodu, cítila se v ní
dobøe, èerpala z ní energii, poznání, stala se pro ni
ivotní filozofií.
Doufala, e jí jednou oplatí a bude moci pracovat
pro záchranu ohroených ekosystémù, studovala,
pìstovala orchideje, bonsaje
Nebylo ji vak dopøáno, aby mohla dál naplòovat
svoje poslání. Zákeøná nemoc se ohlásila a kdy
nebylo moné jí èelit, bojovat s ní, vyhrát
My jsme prohráli! Hanka mi umøela v náruèi,
dva dny pøed koncem starého tisíciletí ..
Zdenìk Motyèka

Zbraovtí jeskyòáøi ztratili nestora
Podzemní øeku Styx pøekroèil ve ètvrtek 15.
bøezna 2001 ná kolega a pøítel, promovaný geolog
Jiøí Stáhalík. Mezi skupinku hranických speleologù
pøiel tie a nenápadnì poèátkem roku 1997, bádání
v krasu se vak vìnoval ji od mládí. Teprve jako
dùchodce se koneènì mohl plnì vìnovat nejen
jeskyòaøinì, ale i své zahradì pod Hùrkou, která byla
jeho královstvím. Pokud mìl èlovìk oèi správnì
otevøené, mohl v ní vidìt nejen vzornì opeèovávané
rostliny, ale i vodníka u rybníèku nebo víly tanèící
pøi úplòku. Stáhalíkovic zahrada byla zároveò i
dílnou, ve které øezbaøil, sochaøil a rozmlouval se
straidlem Hurkaèem  strácem Hranického krasu,
kterého sám stvoøil pro své pohádky. Èasto jsme jej
veèer navtìvovali, ve skromné chatièce peèlivì
proèítal geologickou literaturu a plánoval dalí
krasové výzkumy. Jindy jsme jej zastihli pøi
dokonèování tektonické mapy prostor Køtitelnice
nebo Jeskynì smrti. Dlouho do noci jsme potom

diskutovali, jak asi probíhalo objevování
Zbraovských jeskyní, jak okolní krajina vypadala
pøed pøíchodem prvních lidí, jak za svých
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studentských let zkoumal Jurikovu jeskyni nebo co
zail a vyfotografoval pøi geologickém mapování
Mongolska.
Pøesto, e v nás mladých vzbuzoval pøedevím
úctu díky svému vìku a odborným znalostem,
vdycky nás znovu a znovu pøekvapoval svým

mladickým zápalem, fyzickým nasazením a
svérázným humorem. Nezapomenutelný byl
v podobì èerta pøi tradièních zbraovských oslavách
Mikuláe.
Jako geologovi ze staré koly  vdy jeho
uèiteli byli napø. profesoøi Kettner èi Hynie - mu byly
vlastní i netradièní, by znaènì nepohodlné zpùsoby
poznávání pøírody. Jednou ráno nám, napøíklad, celý
rozzáøený vyprávìl, jak tu noc pøespal v Propasti,
protoe chtìl vidìt, jak se kavky ukládají ke spánku
a probouzejí se netopýøi.
Snad a jeho èrta pod pseudonymem Støevlík
v posledním Speleu popisující marnou snahu o
proniknutí do neznámých prostor ve Zbraovských
jeskyních, kterou po pracném vykopání vchodu
zmaøila nièivá povodeò, jakoby matnì a mlhavì
naznaèovala, e na tomto svìtì ji autor své poslání
naplnil. A impresionisticky nás pokraèovatele
upozoròuje na fakt, e ve má svùj èas, e ve se
odvíjí tak, jak to být musí, a ne jak bychom my chtìli.
Pan kolega Stáhalík odeel, jeho pøirozená
autorita umocnìná nevední osobní skromností nám
bolestnì schází. Víme jen, e od nynìjka nás bude
také on pokadé doprovázet na naich cestách do
tajemného podzemí. Nebeská zbraovská parta bratøi Chromí, pí. øeditelka Chromá, Honza imeèek
a dalí, ho urèitì s nadením pøijala mezi sebe.
Jak sám na rozlouèenou napsal, chtìl být
básníkem. A básníci prý smrt jen pøedstírají.
Milan Gerl, Barbora imeèková
ZO 6-23 ÈSS ARAGONIT

Dne 8. bøezna se s námi navdy rozlouèil ve vìku
68 let pan Jarda Veselý. Snad právì proto, e pocházel
z Berouna, oblíbil si nejen Èeský kras a pøírodu v nìm,
ale i speleologii, která k tomuto kraji bezpochyby patøí.
Jako vìtinu z nás, i jeho pøitahovalo tajemné podzemí
a monosti jeho objevování. V partì dobrých kamarádù
pracoval v Konìpruských jeskyní, na Kobyle, v Císaøské
rokli, na Kaèáku, Tetínì, v jeskyních na Chlumu a
v mnoha dalích. Pozdìji nejen rád o jeskyních poutavì
vyprávìl, ale i èasto nás bavil svými veselými záitky
z mládí. Svojí slíbené letoní jarní návtìvy Konìprus
se vak ji bohuel nedoèkal ...
Zdaø Bùh Jardo, bude nám scházet!
Tvùj syn Jarda
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Podìkování
Roky ubíhají nezadritelnì kupøedu a nìkteré
zmìny v ivotì kolem nás proto zaniknou ve hømotu
doby bez naeho povimnutí, jakoby se stalo nìco
samozøejmého. V èinnosti základní organizace 4-01
Liberec dolo v letoním roce k jedné významné a
závané události. Pøedseda ZO Jiøí Malík, který vedl
organizaci nìkolik desetiletí, se rozhodl odstoupit ze
své funkce a zùstat mezi námi jako pouhý jeskyòáø
kutátor a vìdátor.
Jménem svým a urèitì i vech jeskyòáøù:
Dori, veliteli ná, dìkujeme Ti, nebylo to
marné.
Václav Velechovský
pøedseda oblastního shromádìní

První kroky jeskyòáøù
Co o to, jeskynì mì papírovì zajímaly u
dlouho. Tedy to znamená, e jsem o nich èetl a
vytrhával si z èasopisu èlánky  jak jsem zjistil pøi
úklidu mých uplíkù. Ale jednou to pøijít muselo.
Zhruba pøed rokem jsme s kamarády zaèali pomìrnì
èasto jezdit do Èeského krasu. A také jsme zaèali
prolézat jeskynì a strkat hlavu do kdejakých dìr a
puklin. Bez vybavení. Tedy já mìl pouze èelovku,
ostatní baterky, tedy svìtlo - to nejdùleitìjí. Po èase
se z naí skupinky, jak u to bývá, vytøíbily dvì osoby
se skuteèným zájmem o speleologii. Já a mùj kamarád
Petr. Take máme v Srbsku a okolí prolezlou vìtinu
jeskyní. Je to krásný èas, èas osobních objevù, kdy
po druhé návtìvì jeskynì zjistíme, e vede jetì dále
a dále. Je to doba, kdy zjiujeme, jak mít v podzemí

co nejvíce a nejdéle svìtla za co nejménì penìz.
Experimentujeme s elektrickou energií a
árovièkami. Je to krásná doba prvních poznatkù a
poznání. Stále bez vybavení. V hlinìných
jeskyòáøských dínách a mikinách objevujeme svùj
svìt hnáni touhou po poznání neznámého s touhou
objevitelskou, která je snad v kadém èlovìku
pøírodního ducha. Tøeba to byly i vae zaèátky.
Pomalu se infiltrujeme mezi ostatní jeskyòáøe,
kteøí u toto období mají za sebou. Petr byl kopat
v jeskyni Na Kaèáku. A já, protoe se dlouhodobì
zdruji ve východních Krkonoích, musel jsem se
samozøejmì zkontaktovat s Radko Táslerem
z Albeøické skupiny. Po nìjakých 17 letech jsme
vlezli do Vývìrky, pro mì zvlátní jeskynì, kde
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následovaly po té dlouhé dobì dalí výkopy.
Pro nás je to jen zaèátek a rádi se seznámíme
s nìkým, s kým mùeme podniknout dalí akce. Rádi
bychom se toti také nauèili jeskyòáøskému lezení
s vybavením  sedáky, lana, blokanty

S pozdravem Zbyek Prágr
zbysek.pragr@ecn.cz, tel.: 0439/ 874 232

Nový svìtový hloubkový rekord v masivu Arabika, západní Kavkaz
Poslední expedice zaèala 25. prosince. O osm
dní pozdìji byl v hloubce -1 200 m zaloen tábor.
Dne 3. ledna zaèala skupina s prùzkumem dalích
pokraèování v -1 410 m. 5. ledna dosáhl team -1
580 m a druhého dne -1 680 m. Na této úrovni pak
byla jetì objevena propast hluboká pøiblinì 70 m.
Z tìchto posledních informaci obdrených
telefonicky v Kyjevì 7. ledna je patrné, e hloubka
Voronje nyní pøesahuje 1 750 m, pøièem její vchod
je situován v nadmoøské výce 2 230 m.
Potenciální hloubka celého systému byla ovìøena
barvící zkoukou ji v roce 1984. Tehdy byla
prokázána souvislost jeskynì Kujbievskaja a
pramene Reproa leícího pøímo na plái Èerného
moøe.
Alexander Klimèuk, Kyjev
Èlenové expedice:
Jurij Kasjan, Poltava, Ukrajina (vùdce)
Nikolaj Solovjev, Kyjev, Ukrajina
Julija Timoevskaja, Poltava, Ukrajina
Oleg Klimèuk, Kyjev, Ukrajina
Denis Provalov, Kyjev, Ukrajina
Konstantin Muchin, Moskva, Rusko
Sergej Zubkov, Kyjev, Ukrajina
Vitalij Galas, Ugorod, Ukrajina
Anatolij Povjakalo Poltava, Ukrajina
Dmitrij Sklajarenko, Moskva, Rusko
Ilja arkov, Sverdlovsk, Rusko (Pensylvánie, USA)

Jsem rád, e mohu informovat vechny
jeskyòáøe, speleology a krasové lidi, e byl pøekonán
nový svìtový hloubkový rekord a to právì na poèátku
nového století.
Objev uèinila expedice Ukrajinské speleologické
spoleènosti vedená Jurijem Kasjanem dne 6. ledna
v jeskyni Voronja (Arabický masiv, západní Kavkaz).
V osmdesátých letech byla tato jeskynì
prozkoumána a k neprùleznému meandru v hloubce
-340 m. Jeskynì je situována nedaleko 1 100 m
hlubokého systému Arabijskaja (Kujbievskaja 
Genrichova Bezdna), ke kterému také smìøuje.
Aèkoliv nebylo známo pøímé propojení, byly obì
jeskynì povaovány za souèást jednoho celku.
V roce 1999 byla pøi revizi provádìné
Ukrajinskou speleologickou spoleèností nalezena dvì
okna v asi 60 m hluboké propasti. První z nich se
nacházelo na úrovni -200 m a druhé v -240 m. Obì
okna poskytla dalí pokraèování dosud známých
prostor. Hloubìji nalezené okno bylo prozkoumáno
do -500 m a smìøovalo k jeskyni Kujbievskaja,
pøímé spojení vak opìt nebylo nalezeno.
Pokraèování z prvního okna bylo sledováno do -750
m, kde byl prùzkum zastaven z dùvodu nedostatku
vybavení.
Bìhem srpna a záøí 2000 sestoupila vícefázová
expedice Ukrajinské speleologické spoleènosti na
úroveò -1 200 m a koncem záøí a na -1 410 m.

Nový pøehled nejhlubích a nejdelích jeskyní
(Speleostatistika 2000)
Následuje na dalích 4 stranách. Prosím omluvte jejich horí kvalitu. A protoe jde o skeny z cizích
zdrojù, nejsou délkové údaje u nejdelích jeskyní uvedeny tak, jak bývá zvykem u nás. (pozn. redakce)
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Nejhlubí svìtové jeskynì
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Nejhlubí svìtové jeskynì
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Nejdelí svìtové jeskynì
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Nejdelí svìtové jeskynì
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Kutátka
Kdy jsem asi pøed více jak 20ti lety navtívil
pøi jedné krátké exkurzi jeskyni Dagmar
v severovýchodní èásti Moravského krasu, nael jsem
na konci jedné z vykopaných plazivek kamaráda
Jeffa u napùl zblblého vlastními plícemi
vydýchaným vzduchem, který si navíc koøenil
zplodinami hoøáku staré hornické karbidky. U tehdy
jsem tuil, e za tím úsilím pøece musí nìco být! e
to pøece není jenom tak.
Hledání nových jeskynních prostor mì èasto
v následujících letech pøivedlo k podobným záitkùm
a pro úzkou, nesnadno lezitelnou a ruènì vykopanou
chodbièku v jeskynních sedimentech se vil mezi
plánivskými jeskyòáøi název kutátko.
Kutátka jsou tedy úzká, trubicovitá jeskynní díla
vìtinou bez paení, vykopaná rukou jeskyòáøe
amatéra ve volných chvílích a pøitom nezáleí na
smìru ani sklonu. Naprostá vìtina kutátek vzniká
v ílené touze rychle objevit nové a velkolepé
jeskynì a tato touha vede jeskyòáøe k zuování
profilu a do neprùlezna z dùvodu rychlého postupu
vpøed.
Za úèelem vzniku kutátek jsou konstruovány
velijaké kutací nástroje vesmìs permoníkovských
tvarù a velikostí, jako lopatièky (mohou být vyuity
rùzné zahradní, stejnì jako na uhlí), krumpáèky,
kylofky, sochory, pohrabáèe, pachtle a kramle.
Osvìdèenou pomùckou je armádní polní lopatka a
láhev rumu. Pro transport vykopaného materiálu se
pouívají vlastnoruènì konstruované vozíky, smyky
a sáòky, uhláky, vìdra a kýble, stejnì jako rùzné pytle,
mìchy a vaky, pro práci v ikminách pak skluzy, nebo
naopak rumpálky. Nìkdy dokonce postaèí
k rozpojování a transportu holé, èi rukavicí opatøené
ruce. Cílem je rozvolnit a pøemístit materiál do jiné
èásti jeskynì, nebo, ale to v krajních pøípadech, a
na zemský povrch. Pøirozenými komplikacemi jsou
pak rùzné bahnité konzistence tìeného materiálu,
který sice umoòuje s krajním úsilím odlepit bahno
z lopatky a umístit jej do kbelíku, avak nikoliv z nìj
ven. Obdobnì to platí i pro rukavice.
Dalí komplikací bývá vudypøítomná voda,
která buï vyvìrá z èelby, teèe skrze vae overaly do
vaich holínek a z nich ven, zanechávaje za sebou
rozbahnìnou poèvu, nebo jezírka, která vám mohou
v krajním pøípadì i zabránit v ústupu z díla nebo
dokonce i dýchat, uzavøou-li celý profil za vámi.
Druhá varianta je neménì krutá. Pokud razíte úpadnì,

tedy smìrem dolù, tvoøí se ustaviènì na èelbì jezero
a nezbývá, ne vynáet vodu zároveò se sedimenty,
nebo jí primitivnì èerpat, co je ale, s ohledem na
malý profil díla a vìtinou i nepøítomnost
elektrického proudu, problém témìø neøeitelný.
Pøítomnost vody v kutátku postupnì odradí
jeskyòáøe od dalího snaení, nebo zjistí, e daleko
nejvíce rozbahnìného sedimentu vynesou ven na
svých pøílbách, overalech, ve vlasech a fousech, ne
v dùmyslnì øeeném transportním zaøízení.
Záludnost kutátek je i v jejich zalamování, nebo
vìtina jeskynních chodeb byla v pùvodním masivu
vyhloubena vodním tokem a tok, jak známo,
meandruje. Zalamování je vdy v místech tak
neuiteèných, e poloha kopáèe pøipomíná paragraf
a nejèastìji pøekáí neohebnost dlouhých kostí
dolních konèetin.
Obvyklým zpestøením kopání v kutátkách je
zúení se chodbièky do neprùlezna, výskyt velkých
skalních blokù v sedimentu, nedostatek kyslíku a
vudypøítomnost kafrala, který vdycky ví, e tohle
dílo stejnì nikam nevede a nijak si nemíní svùj názor
nechat pro sebe. Kopáèi pak vìtinou opoutí
pracovitì nejenom úplnì mokøí a zabahnìní, ale i
na smrt vysílení, hladoví, íniví a rozhoøèení,
pøesvìdèení, e u se nikdy k takovéto èinnosti
nenechají pøemluvit, aby se pak za týden, nebo
nejpozdìji za 14 dní znovu vraceli s nadìjí, e pøece
dneska u musí proniknout do nových a velkolepých
jeskyní.
Nìkterá kutátka mají jepièí ivot, do jiných se
vracíme opìt a znovu, abychom to neznámé koneènì
u objevili. Vdy kadá jeskynì musí mít svùj
vchod, ale i východ.
Jsou ale i slavná kutátka, která vedla k velkým
objevùm. Z vlastní praxe uvedu jedno, které mìlo
pohnutou historii. Po objevení Spirálky byla snaha
proniknout proti proudu v Rotundì. Kutátko
v Rotundì jsem poprvé uvidìl, kdy jsem po
krkolomné cestì Spojnicí dorazil z jeskynì Piková
dáma do Spirálky. Tehdy u byla pùvodní vstupní
achtice do Spirálky neprùstupná a prùzkum Spirálky
znaènì ztíený. Teprve po asi 10ti letech, po novém
zpøístupnìní Spirálky, jsme mohli pokraèovat
v soustøedìné prùzkumu. Tehdy u jsem vìdìl, e
kutátko v Rotundì zaloil Pavel Glozar, Plánivák,
který pozdìji zahynul pøi profesionálním prùzkumu
jeskyní v lomu Mokrá u Brna.
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Ná postup proti proudu Bílé vody umonila
technika. Pomocí kalových èerpadel jsme vyèerpali
Pøítokový sifon ve Spirálce a dostali se na druhou
stranu zmínìného kutátka. Protoe objevy za sifonem
byly významné a nebylo mono trvale udret
vyèerpaný sifon, dolo nakonec i na Glozarovo
kutátko. Tenkrát jsme pro urychlení prùkopu kopali
z obou stran a protoe se nám podaøilo trefit se do
protilehlého kutátka na poprvé, vznikl pouze jeden
prùlez a ten jsme kvùli pøesnosti kopání nazvali, na
poèest japonských tuneláøù, Japonskou chodbièkou.
Následná povodeò pak vyuila naeho dílka a
rozíøila jej témìø na celý skalní profil do podoby

dnení Japonské chodby. Ta dodnes umoòuje
prùstup do Diskodómu a dalích prostor Spirálky i
za vyích vodních stavù.
Kutátka jsou tedy klíèem k objevùm a pøíkoøí,
které èiní jeskyòáøùm, je ve vzácných chvílích
odmìnìno úchvatným pohledem do nových prostor.
Vìtinou vak pokusy konèí marnì a my pokoøeni
opoutíme kutátko. Ne vak na dlouho a práce oívá
znovu. Vdy kdo z nás ví, kde jeskynì konèí a kde
zaèíná? Kdo znás by se nechtìl stát znovu
objevitelem?
istén ZO 6-19 Plánivská

achta

Milan Korba
nedozírné hloubky. Jeden z nás bude muset slézt
dolu, øekl Vidra chvìjícím se hlasem, jinak se jako
Radioaktivní netopýøi historicky znemoníme. Já s
Kaim jsme neøíkali nic a rozmotávali jsme lana.
Vidra na nás s nadìjí hledìl, a tak, abych ho dlouho
nenapínal, jsem øekl: Já dolu nejdu. Vichni tam
nemùeme - minimálnì dva lidé musí zùstat nahoøe,
aby jistili ostatní. Je jasné, e to musí být ti
nejzkuenìjí. Pøeèti si zásady bezpeènosti v
podzemí. Nemìli by podle tìch zásad jistit tøí?
otázal se nesmìle Vidra. A co povìst Radioaktivních
netopýrù? opáèil Kai. Vidra se zasmuil. Mezi
tím jsme spustili i nae dvì eny. Tak dìlej,
pobídli jsme Vidru. Ten se kolem sebe rozhlédl
neastným pohledem. Pohledem tvance a vida, e
není zbytí, poèal lézt dolù.
Kdy byli vichni v poøádku na dnì
padesátimetrové achty, odebrali jsme se s Kaim do
restaurace. Cestou i u stolu jsme pak hovoøili o tom,
jak zodpovìdné a dùleité je jitìní explorerù z
povrchu a jak obìtaví jsou ti, kdo nesestoupili, aby
pokochali svou dui návtìvou podzemních prostor,
leè v mrazu a tmì bdí nad bezpeèným návratem tìch,
kdo nyní lehkovánì pobíhají mohutnými tolami.
Nu a to je vlastnì ve. V urèenou dobu jsme se
odebrali k achtì, spustili dolù lano a poèal výstup.
Nadené tváøe tìch, kdo dùl navtívili, kontrastovaly
se zodpovìdnými a starostlivými výrazy dvou
Netopýrù, kteøí se dobrovolnì obìtovali pro ty, kdo
mohli bezstarostnì prohlíeti starý dùl, vìdouce, e
jejich dva pøátelé na povrchu støeí kadý jejich krok
a udìlají ve pro jejich bezpeèný návrat.

Památné výpravy do achty, sjednané na 27.12.
jednoho nejmenovaného roku se zúèastnili za prostý
lid oba Pavlové, Martina (manelka jednoho z nich)
a jetì jedna dívenka, za vysoce profesionální team
Radioaktivních netopýrù pak zkuený Kai, rozváný
Vidra a odváný Surikata.
Z konspiraèních dùvodù jsme se vichni tísnili
ve dvou autech  Vidrovì favoritu a mé Celice. Tato
dobøe mínìná snaha o utajení nakonec nepøinesla
kýené ovoce, nebo jsem pøi couvání ve tmì porazil
plot jakéhosi místního usedlíka, který velmi láteøil a
my pak dalími hluboce profesionálnì konspiraèními
tahy, majícími za úèel zmatení onoho rozezleného
mue, ztratili témìø pùl hodiny èasu.
Nakonec jsme se nicménì vichni bezpeènì
ocitli pøed vìtrací achtou, krytou betonovým
poklopem. Dohodli jsme se, e první sleze dolù Kai
a druhý já, nebo jsme jako jediní mìli sedací úvazy
a potøebné profesionální pomùcky, jimi jsme za
chùze pynì chrastili, jako starodávní idovtí
veteníci, nosící své zboí zavìené na opasku. I
chopili jsme se, ètyøi statní muové, betonové desky
a odsunuli ji stranou. Posvítil jsem dolu do achty a
potlaèil zvracení. Pohlédl jsem na Kaiho, jeho
pobledlá tváø vypovídala o podobném problému,
Vidra stanul zsinalý opodál a tie se modlil. Tam se
nedá slézt, øekl jsem do napjatého ticha. Pojedeme
radìji do Nového Knína, dodal Kai. Vidra si pod
slastnou vidinou pøesunu na jinou lokalitu ulehèenì
oddychl, kdy v tom jeden z Pavlù se pøehoupl pøes
okraj achty a po elezných kramlích poèal
sestupovat dolu, následován svým jmenovcem. My,
tøi Netopýøi, jsme za nimi smutnì hledìli do
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Jak jsem se stal jeskyòáøem-hrdinou
Milan Korba

Jsem vlastnì takový jeskyòáø  hrdina. Leè
nebylo tomu tak vdycky. Kdysi dávno, jetì na
gymnáziu, byl jsem zamilován do pùvabné
spoluaèky a kdy jsem se s kamarádem Liborem
(stejným diletantem) vypravil na svoji první tajnou
exkurzi do Barrandovy jeskynì, pøedpokládal jsem,
e se vzpomínkou na Ni a s Jejím jménem na rtech
hravì pøekonám vekeré nástrahy, kterými tato
jeskyòka oplývá. Opak stal se skuteèností. Veli jsme
s pøítelem do jeskynì, pokochali se pohledem ze
skalního okna, pak pøivázali lano do kovového oka
a hodili je do prvního komína. Nutno podotknouti,
e s kamarádem Liborem hovoøili jsme tehdy (pod
vlivem televizního seriálu Vivat Beòovský)
slovensky, oslovovali se pane a vykali si. To,
leztì dolù, panì, pravil Libor a výmluvnì pohlédl
na lano. Pchá, taká ubohá diera, opáèil jsem
opovrlivì, pøesto jsem se pro jistotu ku komínu poèal
plaziti po bøie a pozpátku, dre se køeèovitì provazu,
tváø pokrytu krùpìjemi potu hrùzy. Keby vás, panì,
I.B. zrela, bola by na vás pýna, uznale kvitoval
moji techniku pøítel. Myslítì? otázal jsem se
potìenì, kdy tu jsem zajel nohama do komína a
marnì tápal po nìjaké opoøe. K èortu, èo tìraz?
zaskuèel jsem podìenì. Provaz mi neèekanì
proklouzl v rukou a já se náhle ocitl v komínì celý,
jen hlava mi koukala, patrnì proto, aby se kamarád
mohl pásti zdìením, které se nyní zcela zøetelnì
jevilo na rysech mé tváøe. ahaj, sopljak! zaøval
jsem. Sopljak netahal. Vzpomeòtì na I.B. a ona
vzpomínka vynese vás hore ako Montgolfiera, øekl

ponìkud posmìnì a zákeønì mne fotografoval v
nedùstojné situaci. ahaj, idiot, lebo tu zhebnìm,
vøetìl jsem a neodvaoval jsem se pohlédnout pod
sebe, kam má zjitøená imaginace dávno umístila mé
nebohé rozdrcené údy. Pomyslete na I.B. a vznesetì
sa na perutiach lásky, ignoroval mé poadavky
pøítel. Serem na I.B., zradil jsem svùj idol, len,
prosim, ahaj. Nu, a pøítel mne vytáhl. Leel jsem
v blátì pøed komínem, popadal dech a rdìl se hanbou.
Vydali jsme se k domovu, protoe ani Libor, poté, co
vidìl, nenalezl v sobì odhodlání k heroickému
sestupu. I plynuly dnové a já, zlomen tak potupným
neúspìchem, poèal jsem se tajnì z ustraeného
ztroskotance pøetváøet v neohroeného explorera. Po
veèerech jsem si il speleologický úvaz, piloval z
hliníku Gibbsy a Petzly, studoval literaturu o
lezeckých technikách. A pak nadeel velkolepý den,
kdy jsem se sám neohroenì vydal do Srbska. S
vlastním lanem, chrastì vlastnoruènì zhotovenými
lezeckými pomùckami, zavìenými na úvazu, který
jsem si navlékl ji ve vlaku. Zamíøil jsem smìle k
Barrandovì jeskyni a bez mrknutí oka hladce pokoøil
oba její komíny. Vylezl jsem na Chlum a prolezl
Netopýøí jeskyni køíem kráem. Vysápal jsem se do
okna Chlumských jeskyní a po chvíli jsem hledìl na
svìtlo dne druhým vchodem. A tam jsem potkal Vojíøe
s jeho partou a ze solo-lezce jsem se stal jeskyòáøem.
Dnes u ovem nejsem jeskyòáøem, ale montanistou,
hrdým pøísluníkem elitního seskupení
Radioaktivních netopýrù. Nicménì, o tom napíi
jindy.

Netopýre, netopýre,
odporné zvíøe, za copak tì uvìznili v té tmavé
díøe, prozpìvoval si mùj osmiletý synek Honzík,
kráèeje vedle mne k lesu zvanému Èihadlo, kam nás
poslal kamarád, kterému jsme se svìøili, e chceme
hledati pozùstatky po dolování na zdické Hroudì...
Les byl pùvabný, u cesty leeli dva zajíci, spící tak
tvrdì, e je neprobudilo, ani kdy jim nìjaké jiné
zvíøátko okousalo ouka a noièky. Zdálo se jim urèitì
nìco moc hezkého, protoe se zeiroka usmívali pod
ohavnì odhrnutými pysky. To jsou blbci, utrousil
Honzík, který údivem nad zajíci pøestal zpívat. A
hele, beton! mávl rukou kamsi za ony ospalce...
Beton se z dálky jevil nabývati tvaru veliké rakve.

Pøili jsme k nìmu blí a uzøeli hned vedle nìho
hluboký propad. Poèkej tady, Honzíku, já ho
zamìøím, poádal jsem zbìsile pobíhajícího synka
a poèal tahati z kapsy lutavou GPS-ku. Honzík se
uklíbl a pravil, e se umìøím, protoe podobné
propady jsou k vidìní kadých padesát metrù. Mìl
pravdu a tak jsem kapituloval. Namísto toho jsme
sledovali staré drenání koryto s ocelovými trubkami,
které nás zavedlo k dalímu propadu, v jeho støedu
se èervenala limonitová baina.
Po podobnì kolosálních objevech, které jsem
uèinil o den døíve v poddolovaném pásmu na Lísku,
jsem propadl malomyslnosti a usoudil jsem, e
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a po dvaadvaceti krocích následuje bytelný zával.
Nahoøe jsme zjistili na hlínì pod stropem mokrý flek
a tak jsme zbytek toly opustili a kráèeli zpìt v její
ose po povrchu stejných dvaadvacet krokù, abychom
zjistili, co je jeho pøíèinou. To bude ten ná propad,
sýèkoval Honzík, uvidí  a jsme v hajzlu. Jeho
prorocká slova se natìstí nenaplnila.
V inkriminovaném místì byl jiný propad, o poznání
mení. Pro nalezení toho naeho bylo nutno ujít
jetì dalích dvaadvacet krokù stejným smìrem. Teï
nevím. Propad vypadá odpornì. Lézt do nìj se mi
v ádném pøípadì nechce. Pøipadá mi, e co pozøe,
zpìt ji nevydá. Pøimlouval bych se za jeho rozíøení.
Se dvìmi lopatkami a kýblem to nebude problém.
Pùda je kyprá a není promrzlá. Nato by bylo moné
lanem vykubnout pneumatiku a pak se do tajemného
vchodu vejde ji støednì veliký bùvol. A pak
podnikneme netopýøí akci. Kdy dole nic nenajdeme,
mùeme alespoò zabìhnout skouknout ty zajíce...
(M.K.)

Hrouda je mrtvá záleitost. I zavelel jsem k ústupu a
abychom neruili snící zajíce u cesty, zamíøili jsme
k blízkému smetiti u pùvodního portálu dolu, kde
Honzík touil rozebrat z dálky viditelný televizor...
Tady je lano, ohlásil synek jetì pøed
smetitìm, hledì na ocelový pagát u køoviska. A
kde je lano, tam je propad, doplnil jsem ho a oba
jsme hbitì zalezli do køoví. A byl tam propad. Ne tak
monumentálnì hluboký jako na Èihadle, ale zato se
skulinou, kterou bylo lze prostrèit i hlavu. V propadu
byla zahrabána veliká pneumatika i s diskem a mezi
ní a hlinitou stìnou kráteru vedla do hlubin úzká,
nevábná dutina...
Jako zkuený netopýr jsem uchopil synka za
nohy a spustil jej s nifkou v ruce do dutiny. Vùbec
se mu tam nechtìlo, nadával a prskal, ale visel hlavou
dolù a tak, nemaje jinou anci, se nakonec podvolil.
Ty, jo, vede to dál, povykoval vzruenì, tak u
mì, sakra, vyndej...
I následovalo focení otvoru a pak vniknutí do
Hroudy hlavním portálem. V nìm je jakési skladitì

Semináø v Moravském krasu (tisková zpráva)
V sobotu 26.5. se ve Sloupu v Moravském krasu
konal odborný semináø na téma: Amatérské jeskynì
 výzkum a ochrana nejvìtího jeskynního systému
v Èeské republice. Semináø upoøádala Èeská
speleologická spoleènost  dobrovolné obèanské
sdruení, jeho èlenové se zabývají speleologickým
výzkumem jeskynì. Zaznìlo zde na desítku
pøednáek z nejrùznìjích oblastí. Byly prezentovány
napø. výsledky geologických výzkumù, èi obsáhlá
informace o nejnovìjích objevech dalích prostor a
také výsledky probíhající topografické dokumentace
lokality. Diskutována byla rovnì problematika
vztahu probíhajících výzkumù a ochrany jeskynì.
Dle konstatování organizátorù i úèastníkù
semináøe byl tento hodnocen jako velmi pøínosný,

mimo jiné i proto, e byl první svého druhu týkající
se Amatérské jeskynì. Jediným smutným a
nepochopitelným faktem vak zùstává naprostý
nezájem ze strany pracovníkù Správy Chránìné
krajinné oblasti Moravský kras, orgánu státní ochrany
pøírody. Tito nejene nepøednesli ani jeden pøíspìvek
do programu semináøe, ale ani nebyli schopni
zpracovat organizátory vyzvanou pøednáku na téma
Ochrana Amatérské jeskynì z pohledu Správy
CHKO, a dokonce se nikdo z jejich pracovníkù
semináøe nezúèastnil.
Za organizátory
Zdenìk Motyèka

Abstrakta pøednáek pracovní semináøe:
AMATÉRSKÁ JESKYNÌ  výzkum a ochrana nejvìtího jeskynního
systému Èeské republiky
Datum: 26. kvìtna 2001
Místo konání: Moravský kras, provozní budova Správy jeskyní MK  AOPK, areál Sloupsko-oùvských
jeskyní
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Východiska a perspektivy dalích výzkumù
Amatérské jeskynì
Zdenìk Motyèka (Èeská speleologická spoleènost
ZO 6  25 Pustý leb)

mìøením bylo mono vytvoøit øadu hypotéz o odtoku
vod Sloupského potoka a souvislostech jednotlivých
hydrologických jevù, které bude nutno dalím
výzkumem ovìøit. Práce navazují na výzkumy
obdobného charakteru provádìné Moravským
muzeem v Brnì v 70. letech ve Sloupsko-oùvských
jeskyních.

Východiskem pro dalí výzkumy Amatérské
jeskynì se staly závìry minulých, které byly shrnuty
v odborné publikaci o Amatérské jeskyni vydané
v únoru 2000. Publikace prezentuje výsledky
výzkumu Amatérské jeskynì od roku 1980 a
dokumentuje stav poznání lokality ke konci roku
1998. Dílèí výsledky dalích výzkumù jsou prùbìnì
prezentovány a publikovány.
Dalí speleologické výzkumy a èinnosti
v Amatérské jeskyni lze rozdìlit do nìkolika
hlavních oblastí:
1) pokraèování dokumentace Amatérské jeskynì
- výsledkem byl mì být atlas jeskynì, jeho
dokonèení lze pøedpokládat v horizontu 5-ti let.
2) poznání celého prùbìhu jednotlivých
podzemních tokù  obnovený speleopotápìèský
prùzkum ji pøinesl objevy a zdokumentování stovek
metrù nových prostor
3) pokraèování prùzkumu komínù a horních
pater  stále zùstávají èetné nevylezené komíny
4) poznání pokraèování prùbìhu známých
suchých prostor -v Amatérské jeskyni je mnoho míst,
jejich dosavadní prùzkum poukázal na monosti
jejich volného pokraèování, tyto teorie vak mohou
být ovìøeny jen praktickými prùkopy v sedimentech.

Punkva v Amatérské jeskyni
Ing. Jan Sirotek (Èeská speleologická spoleènost
ZO 6  25 Pustý leb)
Èlenové ÈSS ZO 6-25 Pustý leb se rozhodli
po více ne 15 letech obnovit prùzkum podzemního
toku Punkvy v Amatérské jeskyni. Pøi mnoha akcích
v prùbìhu celého roku bylo zdokumentováno a
zmapováno 460m nových chodeb pod vodou a
dosaeno vzdálenosti 516 m od Podzemního vývìru
Punkvy, kde vody v Amatérské jeskyni vyvìrají.
Tímto byl zdokumentován nejdelí souvislý úsek pod
vodou v èeských jeskyních, aktivní øeèitì Punkvy
vak pokraèuje za 516. metrem dále a proto bude
výzkum této lokality pokraèovat i v roce 2001.
Prùzkum komínù v Amatérské jeskyni
Ing. Petr Polák (Èeská speleologická spoleènost
ZO 6  19 Plánivy)
Ve Staré Amatérské jeskyni byl prùzkum
komínù provádìn zejména v období od roku 1988
do roku 1992.Byly prozkoumány vechny známé
komíny. Nejvýznamnìjí z nich, 105 m vysoký
Varietní komín, byl ocenìn objevem roku na
Speleofóru v roce 1992.
V Nové Amatérské jeskyni byl prùzkum
nejintenzivnìji provádìn od roku 1993 a stále není
ukonèen.Bylo navázáno na práce provádìné bývalým
Ggú ÈSAV. Hlavními dùvody bylo objevení
pøedpokládané vyí úrovnì patrné v ponorných
èástech systému a také objevení dosud neznámých
partií vázaných na aktivní tok Punkvy a jejích
zdrojnic.Do dneního data bylo prozkoumáno více
ne 50 komínù, které pøispìly délkou cca 1,5 km
k celkové délce Amatérské jeskynì. Bylo objeveno
nìkolik vyích pater hydrologicky vázaných na
systémy odvodòování povrchových vod s unikátní
krápníkovou výzdobou (Alabastr, Pùlmìsíèní komín,
Snìhový komín).Vechny prùzkumy byly
zdokumentovány, u významnìjích postupù byla
poøízena mapová a fotografická dokumentace.

Problematika hydrologie a hydrografie
Sloupského potoka v Amatérské jeskyni
a v jeskyních Sloupsko - oùvských
Tomá Mokrý (Èeská speleologická spoleènost ZO
6  25 Pustý leb)
V rámci speleologického a potápìèského
prùzkumu koncových partií Sloupského koridoru, tj.
prostor o délce cca 1400 m, nacházejících se mezi 1.
a 8. sifonem Sloupského koridoru, provádìným
èleny Èeské speleologické spoleènosti ZO 6-25 Pustý
leb, byla kromì bìné dokumentace novì
objevených
prostor, vykonávána i dùleitá hydrologická
mìøení a pozorování na cca 10 místech, která byla
dána do souvislosti s obdobnou èinností
v odtokových partiích Sloupsko-oùvských jeskyní,
které s Amatérskou jeskyní dosud neznámým
zpùsobem komunikují. Díky systematickým
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Mapová dokumentace Amatérské jeskynì
Ing. Jan Sirotek (Èeská speleologická spoleènost
ZO 6  25 Pustý leb)

Sedimentologie Amatérské jeskynì
Mgr. Jan Vít, Dr. (Èeský geologický ústav, Èeská
speleologická spoleènost ZO 6  19 Plánivy)

Od roku 1993 se èlenové Èeské speleologické
spoleènosti vìnují geodetické a kartografické
dokumentaci Amatérské jeskynì. V rámci tìchto
prací bylo pøemìøeno témìø 4 km hlavních
polygonových poøadù v jeskyni. Dále bylo zamìøeno
9 km chodeb klasickými metodami speleologického
mapování. Dohromady je tedy k dnenímu dni
zrevidováno celkem 15,3 km chodeb, co èiní 44%
pøedpokládané celkové délky systému.
Souèasnì probíhají rozsáhlá mìøení na povrchu
s vyuitím metod klasické geodézie a GPS. Tyto
práce slouí k lokalizaci ostatních jeskyní a
povrchových krasových jevù tak, aby mohly být
dávány do souvislosti s Amatérskou jeskyní. Na
tìchto pracích spolu s ÈSS spolupracuje katedra
geodézie VUT Brno, fakulty stavební.
Vekerá mapová dokumentace je postupnì
pøevádìna do digitální podoby v systému
Microstation. Uvedené práce by mìly být kompletnì
shrnuty v pøipravovaném atlase Amatérské jeskynì,
který by mìl být dokonèen v horizontu 5 let.

Amatérská jeskynì nepatøí mezi lokality s
hojností sedimentárních odkryvù, a proto zde øeená
problematika byla vìnována pøedevím zdrojovým
oblastem sedimentù, ménì pak jejich stratigrafii. Byl
zde aplikován výzkum tìkých minerálù, jílových
minerálù a radiometrické datování metodou U 234/
Th232. Zpracovávány byly hlavnì umìle vytvoøené
sedimentární profily v Západní macoské vìtvi.
Z výsledkù analýz prùsvitných tìkých minerálù
vyplývá, e na vyplòování spodní èást této mohutné
jeskynní chodby se podílel materiál z obou hlavních
zdrojových oblastí, tj. Bílé vody i Sloupského potoka
(Punkva). Naopak ve svrchních èástech výrazná
pøevaha minerálù skupiny granátu nad minerály
skupiny epidotu v asociaci tìkých minerálù
naznaèuje, e sedimenty pocházejí hlavnì ze zdrojové
oblasti Bílé vody. Radiometricky datovaný stalagmit
(báze 9 420 ± 470 let) v jejich nadloí pak datuje, e
právì v období posledního glaciálu (würm) Sloupský
potok Amatérskou jeskyní prakticky neprotékal. Toto
je v dobrém souladu i s výsledky studia jílových
minerálù, u nich se ukazuje, e zastoupení kaolinitu
(na úkor illitu.) je ve starích sedimentech vyí.
Spodní èásti sedimentární výplnì Západní macoské
vìtve mají toti témìø 25% zastoupení kaolinitu mezi
ostatními jílovými minerály, podobnì jako bazální
èásti výplnì jeskynì Kùlny datované do riss/
würmského interglaciálu. Tehdy se tok Sloupského
potoka musel propadat do spodních pater Sloupskooùvských jeskyní a pak protékat i Amatérskou
jeskyní.
Celkovì je tedy moné øíci, e znaèná èást dnes
zastiené sedimentární výplnì není starí ne svrchní
pleistocén (120 000 let), ale vývoj vyplòování je
velmi komplikovaný a odráí dìje, které se odehrály
v irím okolí Amatérské jeskynì.

Nové technologie meøení, vyuívané pøi
mapování Nové Amatérské jeskynì
Ing. Ludmila Ondrouchová - Ing. Tomá
Ondrouch (Èeská speleologická spoleènost ZO 6 
25 Pustý leb)
Technické informace o nìkterých mìøicích
pøístrojích, pouívaných pøi dokumentaci Nové
Amatérské jeskynì.
Radiolokaèní zamìøování podzemních prostor
pomocí vysílaèe velmi nízké frekvence (cca 1kHz)
umístìného v podzemí a následné lokalizaci tohoto
signálu na povrchu . Radiomajákem je mono
na povrchu zamìøit prostory v hloubce cca 100 m
s pøesností 1-2 m. Podrobný èlánek byl uveøejnìn té
v èasopise Estavela è.5
Integrovaný mìøicí pøístroj pro speleologické
mapování . Elektronický kompas se sklonomìrem a
laserovým dálkomìrem. Laserový dálkomìr EM-30
je doplnìn o elektronický mìøicí modul vlastní
konstrukce, vechny namìøené údaje jsou následnì
zobrazeny na displeji. Doba mìøení cca 2 s. Pøesnost
mìøení sklonu a azimutu cca 1 °, pøesnost mìøení
délky cca 3 mm.

Výzkum versus ochrana Amatérské jeskynì
Zdenìk Motyèka (Èeská speleologická spoleènost
ZO 6  25 Pustý leb)
Na základì rozboru cílù, prostøedkù a metod
speleologického výzkumu a ochrany jeskynì, lze
konstatovat, e souèasný speleologický výzkum
Amatérské jeskynì je pro její poznání a ochranu
pøínosem a není zdrojem jejího trvalého a nevratného
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pokození. Pro naplòování cílù komplexní ochrany
Amatérské jeskynì a dalích krasových jevù v pøímé
pøíèinné souvislosti, byl a je speleologický výzkum
naprosto nezbytný a jeho omezování ve svém
dùsledku znamená sniování moností jejich
efektivní ochrany.
Jediným subjektem, který je schopen provádìt
komplexní speleologický výzkum a dokumentaci
Amatérské jeskynì a výsledky své èinnosti

sumarizovat, publikovat a poskytovat k vyuití
dalími subjekty, je v souèasné dobì Èeská
speleologická spoleènost.
Správa CHKO Moravský kras jako orgán státní
správy a odborná organizace ochrany pøírody
v souèasnosti pøistupuje ke speleologického
výzkumu provádìnému ÈSS restriktivnì, nejeví
zájem o jakoukoliv jeho podporu a ani o dialog o
jeho budoucí podobì.

Encyklopedie extrémních sportù
Mates Ostrava

jeskyní lidem pomáhají svítilny na pøilbách. Svítilny
jsou na bázi karbidu, plnìné acetylénem, jako v
dávných dobách prvních horníkù. Existují i novìjí
systémy, které pouívají árovky, baterie a
technologie støídavého proudu. !!!!!!!!!!!!!

Nevím, jestli jste v ruce mìli novou knihu
Encyklopedie extrémních sportù od amerického
autora Joe Tomlinsona. Pokud ne, doporuèuji jako
unikát koupit, resp. v knihkupectví aspoò do ní
nahlédnout na stranu 68, kde je kapitola s èeským
názvem Caving zahájena takto: JE TØEBA
ZDÙRAZNIT, e vyznavaèi cavingu (opravdový
caver nikdy neøekne, e prolézá jeskynì, ale lpí na
názvu svého sportu) se vdycky vydávají dolù
nejménì ve dvou... o kousek dále: Pøi zkoumání

Jakýkoliv komentáø k výe uvedeným citacím
je zbyteèný. Podotýkám jen, e pøeklad a èeské
dodatky vyhotovil ctìný redaktor MF Dnes Martin
HAEK. Vydavatel knihy: EGMONT ÈR
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Prùzkum propastí vhazováním akumulátoru
Libor Beny Bene (ZO 6 -19 Plánivy)

V pátek odpoledne ji má naposled Kuba, znìla
poslední instrukce. Kuba samozøejmì ochotnì slíbil
dodání vrtaèky do výe zmínìného zaøízení a vyjádøil
údiv nad mým zaklínáním, aby na dohodu
nezapomnìl. Je na nìho pøeci spolehnutí, nepøedává
vrtaèku nìkomu poprvé. Jako souèasná ijící legenda
skupiny Tartaros, jak se oznaèil, pøece chápe význam
vrtaèky pro výzkum krasu. Nemám si dìlat ádné
starosti a v pátek mu mám za svoje pochybnosti
objednat drink.
Je tedy pátek, urèené místo, urèená doba. Sedím
u stolu, proti mnì souèasná ijící legenda skupiny
Tartaros a takto ke mì hovoøí:
To se nasmìje. Já tu vrtaèku s sebou nemám.

Byl zimní páteèní veèer a já stoupal Ostrovem u
Macochy vzhùru kolem kostela. Na rovince jsem se
stihl trochu vydýchat, co mi umonilo vstoupit do
kulturnì-restauraèního zaøízení U Nìmcù zcela
nonalantnì, beze stop vyèerpání v oblièeji. Hodlal
jsem zde, kromì tak typických èinností, té pøevzít
akumulátorovou vrtaèku. Tato transakce se mìla stát
zavrením celotýdenního telefonního maratonu, který
v pondìlí poèal zcela nevinnou vìtou:
Ale jo, na pøítí týden je volná. Jenom ji má
teï u sebe Rambo.
Jenome Rambo ji u sebe nemìl, a tak to zaèalo.
Øetìzec se mile uzloval a zase rozplétal, ale koncem
týdne u se zdálo být vechno v poøádku.
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Kdy jsme nemìli ten akumulátor, tak jsme to tam
nechali vechno.
Kdy jsem se dosmál, vznesl jsem dotaz, proè
nemìli akumulátor.
Nó, to bylo tak. Sedìl jsem nad takovou
propástkou a pøipojoval jsem k nìmu vrtaèku.
Najednou koukám a akumulátor nemùu nikde najít.
A to jsem hledal úplnì vude.
V té chvíli jsem si v pøedtue dalích slov
objednal první rum.
Kdy jsme prohledali úplnì vechno, tak jsem
si viml, e pode mnou v propástce je nìco jako
popruh od toho akumulátoru. Poøádnì jsem tam
posvítil a on ti tam na dnì leel. No, je to sice 3,5 m
hluboko a propástka je stranì úzká, ale nemusí mít
strach, my to zítra tak trochu rozíøíme, akumulátor
sebereme a jetì dno propástky prozkoumáme. Kdy
jsem tam tak svítil, jakoby ze dna odboèovala
chodbièka. Mám vechno pod kontrolou, zítra
nejpozdìji v 15:00 hodin ti vrtaèku pøedám.
Zmohl jsem se pouze na nesmìlý dotaz, z èeho
usuzuje na to, e akumulátor pád z takové výky
pøeil. No ten je urèitì v poøádku, mnì tam spadl
hroznì ikovnì.
Tato odpovìï mì donutila pro dnení veèer
ukonèit rozhovor se souèasnou ijící legendou
skupiny Tartaros a vyhledat spoleènost ménì
vìhlasných kolegù.
Je sobota, urèené místo, urèená doba +30 min.
Zbytek naeho kolektivu mì pøesvìdèuje, e nemá
cenu na Kubu èekat. Pokud vùbec pøijde, stejnì dobøe
nás najde i v jeskyni. Práce na lokalitì byla plodná i
pøes absenci vrtaèky (vdycky se dá dìlat nìco

jiného). Na závìr jsme se dohodli, e ve 20.00 se
sejdeme U Nìmcù a poptáme se, zda Kubu nevidìl
nìkdo z kolegù.
Nevidìl.
Ve 22.00 vchází Kuba køepce do dveøí a kyne
na vechny strany. Pak jeho úsmìv lehce pohasl pøi
objednávání trestných kalíkù a se sklopeným zrakem
se jal vyprávìt:
Ono se tam tak pìknì bádalo... Ta chodbièka
tam asi není. Pak jsme nìjak ztratili klíèe od auta,
no, ale u jsme tady.
A co ta vrtaèka, má akumulátor? snail jsem
udret rozhovor.
Jo vrtaèka, no ví, to bylo ...
To u je jedno, dìl jsem velikým hlasem, 
zítra ráno je poslední termín, kdy se to dá udìlat.
Pøítí týden tam bude dìlat velká banda a nebude èas
hrát si s vrtaèkou.
No vidí a je to vyøeeno! Zítra ráno ti ji donesu.
Já to vechno udìlám sám. Budete se jen dívat. V 9.00
èekejte pøevleèení, a nikdo nezdruje.
Je nedìle, urèené místo, urèená doba +70 min.
Kuba pøijídí a já koneènì vidím touebnì
oèekávanou vrtaèku. Opravdu pak vechno udìlal
sám a já jsem se jenom díval, ostatní u toti jeli
domù.
Po akci Kuba nabídl, abych pøítí poadavek na
vrtaèku konzultoval rovnou s ním, prý je to
nejrychlejí. Ne mi zase poklesl krevní tlak, byl pryè,
a proto jsem se nestaèil zeptat, jestli by se propasti
nedaly zkoumat jednoduím zpùsobem, neli je
vhazování akumulátoru.

Oprava ze Spelea è. 31:
Onen údaj o výkovém rozdílu mezi j. ipkou a vrcholem Kotouèe není 150 metrù, ale 150 stop, jak jest
udáváno. Já to jaksi pøemetroval, ani bych si to ráèil pøevést do reálu. Ono to je dle vrstevnic necelých 4050 m. Navíc nevím, o jaké stopy se jedná, ono se jich v té dobì pouívalo nìkolik. Kdyby se vzala dnení
anglosaská stopa 0,3048 m, to je to 45 m. Tímto sa kaju.
LF
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LITERATURA ,
RECENZE

Estavela 5, 2000, 49 Kè.
Mrzelo by mne, kdyby tento èasopis mìl pro
nedostatek financí zaniknout ve chvíli, kdy se pìknì
rozebíhá a pøekraèuje moravské obzory. Kromì
nìkolika nálezových zpráv z Moravského krasu èíslo
obsahuje dùleitý èlánek o èerpacím pokusu
v Císaøské jeskyni a pìkné zhodnocení skandálu
Ementál, neboli otevøení a dokumentace druhého
nejvìtího jeskynního systému v Èeském krasu.
S radostí si ètu estavelácké komiksy  jsou ze ivota.

výsledkù pøed-kvartérní. Slavný Jean Nicod nakonec
uvádí pøehledový èlánek o hydrologii aridních
krasových oblastí. Velmi zajímavé èíslo napsané v té
nesrozumitelné francouztinì.
Jaskinie 17 a 18. Krakow.
Poláci mají iroký zábìr a hodnì cestují. Zprávy
z Banátu, Tennengebirge, Caninu a odjinud se støídají
s èlánky o solných atrakcích Rumunska a domácích
objevech vèetnì pseudokrasých dutin v Nízkých
Beskydech. Uprostøed velkých objevù èlovìka nejvíc
potìí kontrastní zpráva, e potápìèský prùzkum øeky
Bialka u Krakowa nepøinesl vùbec nic nového.

Velebiten 33 a 34. Zagreb. Chorvatsko.
Jednoduchý, regionální èasopis z krásných
Velebitù, který je nutné prolistovat pøed návtìvou
této oblasti, ale jinak se bez nìj èlovìk obejde.
Obsahuje kontaktní adresy.

Speleologia 41. Semestrale della Societa
Speleologica Italiana.
Tlustý seit velkého formátu je psán hlavnì
v italtinì, zdoben èetnými nákresy a barevnými
fotografiemi. Èlánky pojednávají o hydrologii v okolí
kocijana (pøes 20 km mezi ponory a vývìry), o krasu
na Sardínii (nìkolik èlánkù), v Lombardii a o
expedici do Mozambiku. Obsáhlá literatura
seznamuje s italskými jeskyòáøskými publikacemi (je
jich hodnì).

Karstologia 35:1, 2000, Federation Francaise de
Speleologie.
Úvodní èlánek doprovázený výbornou
hydrologickou mapou oblasti Gramat, ve které kromì
povìstného Padiracu, leí mnoho dalích podzemních
divù (proè se vlastnì nepøestìhujeme do Francie,
kdy je tak krásná ?), podává základní pøírodní i
historickou charakteristiku tohoto skvìlého dílu
Francie. Dalí èlánek potìí poèítaèové fanatiky,
protoe pojednává o pouití fraktálové geometrie
v krasu na pøípadì masivu Sainte Baume. Pro nìkteré
tuzemské expedièní jeskyòáøe bude velmi dùleitý
èlánek P. Audry o kaninském krasu: Le karst haut
alpin du Kanin. Nìkteré dutiny v tomto zdánlivì
mladém krasu jsou podle paleomagnetických

Caves and Caving 88, 2000. The Bulletin of the
British Cave Research Association.
Èíslo pojednává o setkání jeskyòáøù a historii
objevù, nic pro nás.
Cave and Karst Science 27,1, 2000. Tha Transactions
of the British Cave Research Association.
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V úvodním èlánku hodnotí Trevor Shaw skupinu
jeskyní vázaných na pukliny nebo vápencové íly,
co je téma, které je dùleité pro Èeský a ménì i pro
Moravský kras. Jeho závìry jsou spí souhrnem
døívìjích pøedstav, ne aby se poutìl do velkých
hydrotermálních závìrù. Právì naopak uvádí kritický
postoj D. Forda k mylence, e by takovéto jeskynì
vznikaly rozpoutìním teplými vodami odspodu.
Tento podnìtný èlánek obsahuje dobrý pøehled
literatury o jeskyních vázaných na karbonátové íly.
V závìru èísla jsou uvedeny krátké pøíspìvky P.
Bosáka (Konìprusy), P. Belly a kolektivu
(paleomagnetika ve slovenských jeskyních),
Brutusovy solné díry a dalí abstrakty.

Society for 2000.
Silnìjí, kvalitní sborník je zamìøen na vìdecké
poznání krasu. Úvodní pøíspìvky se týkají zejména
archeologických nálezù v jeskyních (kultura
zvoncových pohárù, památky z øímské doby).
Journal of Cave and Karst Studies 62,2, 2000. A
publication of the National Speleological Society.
Toto velmi zajímavé èíslo je vìnováno problému
vzniku jeskyní v horách Guadalupe mezi Texasem a
Novým Mexikem, kde leí povìstné nejdelí jeskynì
svìta  Carlsbad Caverns. Jejich vznik dlouhou dobu
zùstával záhadný, ale v posledních tøech desetiletích
se pøeci jen prosadil názor, e tyto obrovité jeskynní
systémy nevznikaly jako normální jeskynì
rozpoutìním za úèasti oxidu uhlièitého, ale leptáním
kyselinou sírovou. Je to jev, který hluboce pøesahuje
krasové procesy, protoe má význam pro naftovou
geologii i vyhledávání rudních loisek. Základem je
migrace ropných uhlovodíkù, které v závislosti na
tlaku, teplotì a tektonickém reimu migrují masivem
desítky kilometrù daleko. Pøitom uvolòují kromì
plynných uhlovodíkù také sulfan (sirovodík), který
je bakteriálnì oxidován nejprve na oxid a posléze na
kyselinu sírovou. Ta nejenom rozpoutí vápenec, ale
také vytváøí dostateènì porézní kolektory pro naftu.
Kromì toho na intenzivnì korodovaných èástech
vápencového masivu vznikají kolapsové brekcie,
které jsou vyplòovány polymetalickým zrudnìním,
take v pøíèinné souvislosti zde vznikají jeskynì,
rudní loiska a naftová pole. Jeden z produktù
bakteriálního sráení jsou mocné kry èisté síry, která
se vyskytuje v nìkterých èástech jeskynního systému.

NSS News (èísla 2000-2001)
Jedná se o obvyklou smìsici èlánkù, reklam,
upozornìní, nádherných fotografií, které svìdèí o
èilém podzemním ruchu. Nejvíc mne zaujal èlánek o
o mapování podvodní jeskynì Wakulla na Floridì
v systému 3D. Jedná se o kilometry dlouhou, vìtvící
se trubici o prùmìru kolem 15m, která leí a 90m
pod hladinou. Potápìèi proplouvají jeskyní za
takovým zvlátním monstrem ve tvaru velkého
torpéda. To kolem sebe íøí ze 32 vysílaèù sonarové
vlny a do pamìti zaznamenává asi 10 milionù
mìøických bodù. Mapuje to samo, ale nedá se pouít
v suchých jeskyních !
Nae jame 41, Ljublanja 1999. Glasilo jamarske
zveze Slovenije.
Obsáhlý sborník tloutky bývalého
Èeskoslovenského krasu obsahuje velmi mnoho
zpráv o nových objevech ve Slovinsku. Pøevládají
regionální èlánky nad souhrnìjími syntézami. Na
závìr èísla je uveden pøehled slovinské jeskyòáøské
literatury. Obsahuje nìkolik dùleitých titulù:
Gams I. (1998): Junokitajski kras. 246 stran.
Ljubljanja.
Njavro M. ed. (1998): Narodni park Plitvièka jezera.
96 stran. Zagreb.
Kranjc U.E. ed. (1999): Kras, pokrajina, ivlenje,
ljudje. 321 stran. Ljubljanja.

Adamoviè J. (2001): Proeleznìní pískovcù èeské
køídové pánve. Kandidátská disertaèní práce. 150
stran. Knihovna Geologického ústavu AV ÈR
v Praze.
Práce je psána v angliètinì. Pøináí moderní
zhodnocení názorù na vznik rùzných typù
proeleznìní v pískovcových oblastech Køivoklátska,
Èeskolipska, Èeského ráje a odjinud. Je to dùleité
dílo pro vechny zájemce o pískovcový fenomén.
Obsáhlý seznam literatury, èetné lokalizaèní mapky
a fotografie.

Proceedings. University of Bristol Spelaelogical
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ÈESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEÈNOST
SPELEO ALBEØICE

Vám nabízí své sluby

SPECIÁLNÍ PRÙZKUMY V PODZEMÍ
- historické, staré i souèasné velkoprùmìrové kanalizaèní stoky
- zakryté vodoteèe, náhony, odvodòovací toly
- historické podzemí mìst, kláterù, zámkù a jiných stavebních objektù
- náhlé propady povrchu
- dùlní díla - toly, achty
prùzkumy, stavební a geologické posudky, dokumentace souèasného stavu, fotodokumentace, vyhotovení
plánù, vyhledání pøítokù balastních vod, vyhotovení odtokových schémat, prùzkum a výzkum dle speciálních
poadavkù pomocí lanové i potápìèské techniky
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÈINNOST
- opravy, sanace a èitìní velkoprùmìrových starých i souèasných kanalizaèních stok
- opravy, sanace a èitìní zakrytých vodoteèí, náhonù a odvodòovacích tol
- opravy a sanace vekerých starých a historických podzemních objektù
- uzávìry a zajiování dùlních dìl (hornická èinnost) a jiných podzemních objektù (èinnost hornickým
zpùsobem) pøi respektování poadavkù orgánù ochrany pøírody a památkové péèe
- zpøístupòování podzemních objektù pro turistické vyuití a dalí práce v podzemí dle poadavkù
- rekonstrukce historických kamenných zdí vèetnì kamenických prací
- èitìní skalních záøezù z lan
GEOLOGICKÉ SLUBY
- speleologické a karsologické prùzkumy a posudky pro úèely otvírky loiska nebo tìby
- prùzkumy a posudky v oborech loisková a inenýrská geologie
Vekerou práci, pøedevím v podzemí, provádíme s minimálními zásahy do povrchové situace a minimálním
omezením dopravy. Z naich specializovaných èinností v podzemí máme sestaveny i populární pøednáky s
diapozitivy. Do vybraných podzemních objektù poøádáme exkurze.

Kontakty :
Èeská speleologická spoleènost
Speleo Albeøice
Stará alej 462
542 24 Svoboda nad Úpou
tel.: 0439-871 309 (RNDr. Radko Tásler)
e-mail : speleoalberice@volny.cz
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Pokyny pro autory
Jak u bylo øeèeno v úvodu, nebyla nám pro
letoní rok pøidìlena finanèní dotace, proto Speleo
vyjde v letoním roce pouze 2x. V kadém pøípadì
to ale záleí i na mnoství pøíspìvkù, proto si
dovolujeme znovu zdùraznit, jak v takovém pøípadì
postupovat.
V prvé øadì mít tvùrèího ducha a nìco hodit na
papír. Avak na papír v uvozovkách, protoe
pøedpokládáme, e psací stroj u dnes témìø patøí
mezi kuriozity a kadý má ve svém okolí nìkoho,
kdo mu text do digitální formy napíe, kdy nemáte
tuto monost sami. Jinými slovy øeèeno, jinak ne v
digitální formì se text nepøijímá. Pouívejte, prosím,
nìkterý z bìnìjích textových editorù, ale dùleité
je potom text uloit ve formátu *.rtf = rich text
format). Jako první nech je uveden název pøíspìvku
a hned pod ním jméno autora(ù), popø. skupinová
pøíslunost.
Pokud máte nìjaké obrazové pøílohy
(perokresby, mapy), mìjte na pamìti, e budou
zmeneny vìtinou do formátu A5 (výjimeènì na dvì
strany A5, tedy A4), a proto pouijte radìji vìtí
písmo. Podle potøeby by na pøílohách nemìly chybìt:
oznaèení severu, mìøítko, lokalizace a legenda.

Perokresby formátu A4 skenujte na 150 dpi, mení
pak na 300 dpi. Ukládejte ve formátu *.tif nebo
*.bmp. Ale o formì pøedání obrazových pøíloh je
moné se domluvit s redakcí.
A co teï ?
Disketu s obrazovými pøílohami polete potou
na adresu: Jan Vít, Mathonova 38, 613 00 Brno, popø.
máte-li Vy èi nìkdo z vaich pøátel e-mail, tak na
adresu: vit@cgu.cz. Pøíspìvky jsou vítané celoroènì
a budou zaøazené hned v nejbliím moném termínu.
Obzvlátì vítané jsou vtipné nebo i váné perokresby
z jeskyòáøského dìní.
Novì a dùleité!!
Do Spelea bude zaøazován i urèitý poèet
fotografií (nejlépe se vztahem ke èlánkùm uvnitø
èísla). Zvlátì vítané budou kvalitní fotografie na
výku, které budou umístìny na èelní stranu. Na
fotografie bude vyhrazen pøedevím køídový pøebal
knihy. Pokud budete fotografie posílat e-potou,
neskenujte je barevnì, ale v odstínech edé, nebo
budou kadopádnì, alespoò zatím, vytitìny
èernobíle.
P.S. Co zabloudí na sekretariát bude pøedáno redakci.
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