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Chodili v ovčích a kozích kůžích,
trpěli nouzí, zakoušeli útisk a soužení.
Svět jich nebyl hoden,
bloudili po pouštích a horách,
skrývali se v jeskyních a roklinách země.
List sv. apoštola Jana Židům XI, 37-38
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Toto dílo právem připisuj i
Amoštu Hlouškovi (1929) a jeho druhům z Habrůvlqr

kjejichdiamantovémujubileu
60 let aktivních speleologických průzkumů

Marek, poustevník habrůvecký
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qxazí 6aďate&,

držíte v rukách v pořadí již druhé  řádné  vydání  sbomi'ku Acta  Speleohistorica.
Právě před rokem, při příležitosti konání  Speleofóra 2005  v Rudici, jsem Vám nabídl ke
studiu základní speleologickou práci o plošině Skalka nad Ochozí v jižní části Moravského
krasu.  (Acta  Speleohistorica  4/2005)  Od  té  doby již  uplynulo  na  podzemních  tocích
mnoho vody a mnohé se změnilo. Vznikla nová ZO 6-31  a ta nyní nabízí Vaší pozomosti
svoji  novou  studii,  tentokrát  o  plošině  habrůvecké,  ze  střední  části  Moravského  krasu.
Habrůvecká plošina, tedy vysoký zalesněný masiv v trojúhelníku mezi Křtinským údolím,
Klostemannovou studánkou a Býčí  skálou, byla až do roku 2005, kdy zde zahájila svoji
systematickou  čimost  ZO  6-31,  ve  speleologii  v podstatě  neznámým  pojmem.  Je  proto

iňíojzee:eéiyž:uzáél`ákať|#nT.us:.tágk,o±:e:;i.nsehmmoál#po.bdjt:;;:on::áťnť#ť:dváeó
neznámého speleologického problému. . . " Každopádně je však v této studii pojednáno
již  o  padesáti  závrtech  Habrůvecké  plošiny,  které  byly  současné  speleologii  vesměs
neznámými.  Zatímco v případě  své  studie o plošině  Skalka (ASp4/2005) bych mohl být
podezírán, Že jsem si tamní podzemní svět možná i trochu vykouzlil  Oedná se o opravdu
málo  zkrasovělé  území),  v případě  Habrůvecké  plošiny  tomu tak  v  Žádném  případě  být
nemůže.  Každý  zkušený  speleolog  mi  tady  dá  s  vážností  za pravdu,  že  toto  vápencové
území Z a J od Habrůvky rozhodně ještě má svá neodhalená speleologická tajemství. A o
tom všem je i tento sbomík Acta Speleohistorica č.  7/2006, který Vám nyní doporučuji
k prostudování    a  zaarchivování  do  Vašich  knihoven,  né  proto,  Že jsem jeho  autorem,
nybrž jako speleohistorik, který ví, Že Acta Speleohistorica -to budou jednou sběratelské
klenoty! A příležitost k opatření vlastního výtisku  máte právě tady  a teď na Speleofóru ve
Sloupě. Tak berte, protože rikdy nevíte zda se tato nabídka bude ještě někdy opakovat.

Marekpoustevník-Šenkyřík
ve Sloupu dne 22. dubna 2006, při pň'ležitosti konání Speleofóra 2006
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Prolog
Dne  15.11.2004 jsem učinil na Správě CHKO Moravský kras v Blansku, RNDr. Leoši

tši#zo:vŘŤ:ž±šge;#:;jesz:ťříceh:;ei:.ér:;ási:ě:;t;ž:ať;aí:%;vŤ3f::ž8?|e,=1;dTž;ašÉt;s,?oi::t:v:
působení jsem  si   zvolil  ono  svaté  „Vallis  Baptismi  alias  Kyriteinensis",  Údolí  Křtu,  neboli
Křtinské (VIGSIUS  1663,  ŠENKYŘÍK  1991), jehož dávné sacrum jsem se rozhodl obnovit.

:jFížn]í.[:ásnt:#oor5ať:Féehos=ekb:í,žŠpíomdí:žLe:LusŠFEOLVEíáLuo%o[čí#Rmůíž#;oŠLůnš+ĚkvdNkíŘ
MAREK,  novou  základní  organizaci  České  speleologické  společnosti.  Nová  speleologická
skupina se vyznačuje duchovním a etickým založením,  a proto  byl její vznik přirozeným  a
nutným vyvrcholením rozluky s negativitou Duality.

Vznik  ZO  ČSS  6~31   SPPM  není  příchodem  nového  (neznámého)  speleologického

::Ěiekk:ůdp°oč#í:žsjEíh:ěk#yasvu'r.:3:r2Žv:::kázyíůHná%ecdi:hi°:došiř.Ť#msepkeí§:k8#kýjciz

žšosc%_í%8Sp=#:ží[stF:áť;vk::sbkůumsok#NUKS#e#í.cpf:ž:ok5[#,:u[3::ecahv];ogc6e_2]09093:kzd3
jsem  Žil   v meditačm'm  ústraní   horských  pousteven  v  Rumunsku,   Krkonoších,   indickém

F|ig::Ů;iáft:toáv;gtsšŤžaríuil:'njÉečmesT:`sJi#:oj|eosgki='sE:T:::t#.kespeleologiiSzickymnohem
Jako  své  Studijni' území si nově vzniklá speleologická skupina vybrala Habrůveckou

plošinu  Z a  J  od  obce  Habrůvka,  v těsném  sousedství  Křtinského  údolí,  ve  střední  části
Moravského  krasu,  tedy  do  té  doby  speleologicky  opomíjené  krasové  teritorium,  jehož
speleologická  problematika  nebyla  známa,  a  o jehož  řádný  průzkum  nikdo  nejevil  aktivní
zájem. Jak bylo zjištěno, nalézají se zde desítlqr závrtů, které zůstaly ve speleologii v podstatě
neznámými.  Na  Habrůvecké  plošině  se  dosud  odehrály  pouhé  2  pokusné   speleologické

žÉkDORTčaEko|j;š|Y|`;:e5C,hs.1695:7rilLgábštÉi?ÁegštYí::.gižs3e*:č#ií!??;,tB#Fř7T4g?s:

greokoy#k:3?vriá::áféGprl:Ěinoě#vMn.P|:Těp:e#1ťí::nffo,Ví:bffl:emhí:SJ?e;ů:hHa?bpuezoš5;::i#aeácpk
Bárta  a  pod  památným  Habrůveckým  smrkem jsme  postavili  lesní  oltářík,  zasvěcený  sv.
Františkovi  z Pauly - poustevníkovi.  Tímto  slavnostním  aktem jsme  iniciačně  zahájili  naše
speleologické působení v oblasti Habrůvecké plošiny a ve střední části Moravského krasu. 0

:;:|teoo..ngaišcek:siáá::aímz.%sm6b_r5a#=si:úodfi.:í.á`5`Eeo|f.o4?is.uo5Yš::u=:f.av=TÉefs%
speleologické  organizace  předsednictvo  České  speleologické  společnosti  na  svém  zasedání

ž3radáí.:.kreg=ťčrčsššp.inžjíe.ůr:áťiť:#ěri.::;s2:i5.io#ppř:d::á3vz%ČZšst::8g

pTs[;nbs;fíid=ií#°ri]vaevcřéu:::šíťě:L#[ime::e2Tčsevjnsaku2í2ťč:°NTn::S2%:š5í:rsopbeě[Éi°oL°v8íé:sĚ

;:eví:ožogícdkoéss:#ckoystíč_sVs:oB[::u4S.;.žto#5oV=:Čpsá_ž::::Ěpo#:Eí,H3:eodvs#aogřeíí:t:
speleologické  společnosti,  telefonicky  infomoval,  že  základní  organizace  ČSS  rozhodly

%§řšjeg-%a|šíSZpoeíe-3,lo;,cÍ,sš:ůsŽ;|e:lop%cuksétš3:líičn#é?'eltĚdp;otc:sa|us`?;o:%vmžv;#ože;Ze3,
skupiny u Sovího komína dne  1.1.2005, až po schválení předsednictvem ČSS) , 7 mčf:s.íců.

PTÁCI TO UŽ VĚDi
PŘICHÁZÍ JARO
(včera ještě nezpívali).
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ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek

vydává

ACTA SPELEOHISTORICA 7/2006

HABRŮVECKÁ PLOŠINA

Úvod do neznámého speleologického problému
střední části Moravského krasu.

Marek Poustevník - Šenkyřík

Zpráva o speleologickém  průzkumu ZO ČSS 6-31  SPPM  z-a  rok 2005.

-i`.---

Habrůvka, duben 2006



fikÁdÉŘůoŮÉtmffipLč;ša|vŇkÁ
MOFUVSKÝKRAS         -střed-        2005

autor "apy.         #:Fáks=o,ueŤ.Ť.gvináká-sšpoe,h.E.x#

terémí spolupráce:                     p. Amošt lI[oušck z Habrůvky
stav dol(umemace úzenií ke dni:                                       10.8.2005
meioda:  GPS GEKo io1 {+-9 m), geologidý kompas, pásmo
měříúLo:                                                                                          1:1® 000

9pouatim§pei®iogickémapy:ZákhzánĚgsa%aúť?B;ŠÍ[:k%:
podkladová mapa:

jeskytiního  systému  Býčí  skála   kompletované   K.
Feítlem (1927), R. Burkhardtem (1951),  A. Sobolem
(1950-1973),  1).  Hyprem  (1973,  1983),  J.  PolÁčkem

spomr`:9=:)e,tiá.évma=Ti:,(1Gg:?r:.#r.nT7#rů:šž::=)i
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HP43 Závít u
kiqmemé tiivk

SPPM 2005



ACTA SPELEOHISTORICA 7/2005
Habrůveckáp]°šína.ÚV°#adr°eEepzonuásTeévhn°]#_ešee°n]:;Ířcíkéhz°opé°sbsLé6T3U]S;řpef#částíM°ravskéh°krasu

OBSAH

Pozdrav autora
Prolog
Historie habrůvecké speleologie
Habrůvecká plošina - úvod do neznámého speleologického problému
Speleologické problematiky Habrůvecké plošiny

1. SpeleoLogiclý problém Habrůveckého podzemnmo potoka
Ponomý Habrůvecký potok
HP-1 Překrásný závrt
UFO-závrt
Ztraty na Habrůveckém potoce
HP-2 Habrůvecký ponor
HP-3 Zavezený propad na Kubešově louce
HP4 Zá\m u Habrůveckých smrků
Zá\m nad oltářem, závrty IH'-5, HP-6
HP-20 Jezevčí závrt na Močové
Ponory v Uzkém Přmonu

2. Speleologiclý problém Slanisk
Ponomý potůček na Slaniskách
HP-1 1 Slepý žlibek na Slaniskách
HP-10 Ponor na Slaniskách
HP-12 Burkhardtův závrtek
HP-38 Smetištní závrt
IIP-35 Závrt u leknínového jezírka
HP-3 1
HP-36 Zá\ri pod Tyršovým sadem
HP-37 Zá\m u babického stezky

3. Speleologiclý problém Děravlqr
HP-28 Ventarola na Děravce
HP-33 Ponor na Chvalkově
HP-27 Zá`" na Chvalkově

7JHŇ€ff_

...... 55

HP 29, HP-30, IIP-40, HP-41  Závrtová skupinka sv. Antoníčka ............... 57
HP-25, IH'-26,  HP42, HP-53 Závrty v Košově Žlibku
HP-43 Závrt u kamenné lávky
HP-47, HP-48 Závrty na Dřínové
HP-49, HP-51, HP-52, HP-50 Závrty v Průbě

4. Speleo]ogiclý problém Klostermannovy studánlqr
Ponomý potůček Klosterinannovy studánky
IIP-45 Recentní ponor Klostemannovy studánky
HP-44, Slepý žlibek Klostemamovy studánky, jeskyně č.1419  .............. 61
HP-22 Zá\ri u Klostemannovy studánky, jeskyně č.  1418
HP-21, HP-16, HP-19, HP-9, HP-7, HP-46 Jihozápadní závrtová linie ........  65

Poděkování
Literatua k tématu
Výroční zpráva o činnosti zo čss 6-31 S.P. poustevník Marek za rok 2005 ........... 73

„





Historie habrůvecké speleologie
Počátky  historie  habrůvecké  speleologie  jsou  nerozlučně  si)jaty  s trojicí  kamarádů

z vesnice Habrůvka: Amoštem Hlouškem, Emanuelem Jaškem a Milanem Hudcem. Bylo jim
okolo  161et, když začali po skončení 11. světové války, své průzkumy v širší okolí své dědiny.
Žádná díra v zemi neunikla jejich pozomosti. S nožem mezi zuby vrikali do jezevčích děr, se
svíčkou  v ruce  vstupovali  do jeskyní,  na  řetízku  se  spouštěli  do  propastí...  Díky  přímluvě
Rudolfa  Burkhardta  se  tehdejší  mladíci  Hloušek,  Jašek  a  Hudec  stali již  v r.  1947  řádnými
členy  bměnského   Speleoklubu,   a  vzápětí  je  Bukhardt  vnáší  do   literatury  pod  jménem
habrůvecká  skupína  Speleologického  klubu  Brno``,  coŽ  bylo  v  5o.  letech  synonymum

á#iůtm:oHbi;#;ksy:e`:::ůglie;Jjž|yráce:e;:fťé:ů:á:peissepačt|ň:tnJ;méneas#%š:pHel,gu.:g3,cakjéei3
klubu   pro  zemi   Moravskoslezskou  v Brně  (historický  název  bměnského  Speleoklubu)
včasopise   Československý   kras   WÝBOR   SK   1949,   s.   96   a   97),   kde   se   o   nich  píše
s respektem  jako   o   c}gí./nz'c%   cY/ej?ecÁ   Áďč)7`ďvecb;cň   (VÝBOR   SK   1949,   s.   88).   Trojici

jeskyňářů  z Habrůvky  přitahoval  zejména  speleologický  magnet  Křtinského  údolí,  kde  se
zajímali  zvláště  o jeho  pravý,  habrůvecký  břeh.  Jména  Hloušek  Jašek  a  Hudec  byla  díky

ů#e##i°=ěd:Šrjižet8žéí°[::evnedEůi!::[:3íÍůžiz:iTBýmůÉEi°_búžE3VNdíačsEeK?ň];šqč
1955).  Pan Amošt Hloušek dnes vzpomíná, jak svá speleologická bádání začínali v   r.1945
včerstvě     objevenéjeskyri     Jestřábce,     kterou     zkoumali      souběžně     skolektivem
Bukhardtovým. Následovaly průzkumy vjeskyni Vinckově,   pod níž   ve svahu objevil 4.7.
1948    Amošt    Hloušek    svoji    ,Arnoštku".    Následně    habrůvečtí    členové    bměnského
Speleoklubu  upřeli  svoji  pozomost  i  na protilehlý  babický  břeh  Křtinského  údolí,  kde  v r.
1949   kopali v jeskyni Jurové a zejména v památném jeskynním bludišti Výpustek. Zde se
v r.1949 houževnatě pustili do zmáhání závalu legendámí Babické chodby, kterou v r.1950

ť3ounk^&ÍTzeg3kíčpÉOKS,to[rg5#;5j:Ss:]T;.v4a;c,.k72[eťn#esgžíc[tp±g::2vegnŤ=r:::
pJiŤeBdáaRVšSKo,k:,d5o4,S:.i;)ťduočliímp|:dv:a|b,ťzkzuéeFademÝip.ěřšánáuý:ťjí:#,Zšáevkri:T?.:SZ:::

dómu". R. Burkhardt právem vyzdvihl skutečnost, Že tento neobyčejně důležitý objev učinili

::ti;ym p2.ť=i.3eiad(aáeťe:ÍE:z:::SkT-az:g#'ČÉE;J:3;|f|g?,  `s:.5|9,a_, | |S;;)  : tnoavžda;nj
naprostému   nedostatku  technických  pomůcek   (BURKIIARDT   1959a,   s.7).   Takoví   byli
badatelé  z Habrůvky:  nadšení,  houževnatí,  a  odvážní...  Křtinské  údolí  dobře  uspokojovala
jejich touhu po objevech, a proto samotná Habrůvecká plošina zůstávala spíše na okraji jejich
zájmu. V dávné minulosti zde provedli pouze dva menší pokusné výkopy, a to v  letech 1947
-1948 v Ponoru na Slaniskách  a v letech 1950 -1951  v Závrtu  u  babické stezky. Krbm
toho    se    na    pomezí    Rudické    plošiny    podíleli    vroce     1959    na    otvírcezávrtu     u
Klostermannovy  studánky.  Stěží  se  dnes  najde  ve  Křtinském  údolí  jeskyně,  kterou  by
habrůvečtí „kluci" neprolezli a nezkoumali.  Je jen velká škoda, že mnoho z těchto  dávných

g#Taůji:edbeYlž:i#e=,aF%e:ůoážiiáerzaE:;,rinva#.dv.J;enseksťecsekypňo±JE23:íppa=k2k.vš:

|E#8kŇÍNkóevúÁ!8o4Y,i:t.e2Íožk|:á';:#ešámspeí:jj;jgi.hvaeťe:ťe:Té.vEisnvsekáp:z:lio:ůgí
věku  77  let je  stále vitálním  člověkem  a aktivním  speleologem,  který  dosud vykopává své
speleologické  sny vjeskyni  Javorce,  v závrtu na Lazech,  v Babické  chodbě Výpustku aj ....
Dnes   je    pan    Amošt    Hloušek    členem    ZO    ČSS    6-05    Křtinské    údolí    a    nejbližším
spolupracovníkem  ZO   6-31   při   výzkumu  na   Habrůvecké   plošině.   Pan   Amošt   Hloušek
z Habrůvky je  skromným  člověkem,  a proto  si  nikdo  málem  ani  nevšiml,  že  v   roce  2005
v tichosti  oslavil již  své  „diamaiitové" jubileum  60  let    aktivního  speleologického  bádání

g:s4k5é-33:Íe'ál:rgoitcokJ:esE:Tec4nrons:Í.tFŠ`É:š#fikgí:)o;cTabrůvlvnavrženzaěestnéhočlena
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Hab+ůdTben:fíoop5]ozšÍEÍTa_zgv:_g[dgesskTe:peeTe,oTogícckEés::]eFn:2]b,d€E[Ea

systematickou speleologickou rekognoskaci Habrůvecké plošiny ve střední části Moravského

#ést:.oTbí[mffiííseFrosvoígťvp::ce]:9[;t3nt%VEŘak#±v2rg3:y.ýosáed[:3Loag;cokoý5;sí#ÍoE:[p;í;efiT
Habrůveckou plošinou velké množství rekognoskačni'ch pochůzek, jejichž úkolem je základní
(empatické)    seznámení    s    neznámou    speleologickou    problematikou    této    donedávna
zapomenuté  krasové  plošiny  a  současně  i  vytipování  nejvhodnějších  lokalit  k praktickému
speleologickému průzkumu. Zahájil jsem též sestavování kvalitní Karsologické mapy závrtů a
ponomých míst této nesmímě málo známé části  Moravského krasu.  Souřadnice  objevených

Z:#=::Í;isdpořezsfisatá-5=ag,FČPÉ:o:íěá,:#i#.o.soyos.té.-riuv:dp.seáG.eřfotěl.i:!3sní::,gí
pochůzkách mi bývá i zdejší zkušený habrůvecký speleolog, pan Amošt Hloušek, který je ve

žž:,:ívÉá,Tin7y:ie;rs.+.ev:it#makiněí:Íisspp:teáolkoegez;áiáy:bm,Tég.:::::ezmoačpsF::#|kemT
poskytla speleologickou mapu jeskymího systému Býčí skály (HYPR, D. 20Q5), kterou jsem
s pomocí profesionálního počítačového  grafika Dana Zůdy  (Faxcopy  Bmo) přesně  zmenšil
do měřítka  1 :10  000  a pomocí  GPS  umístil  do  své Karsologické mapy  Habrůvecké plošiny.
Tím  vynikla  důležitá  infomace  o  koridoru  podzeinnflio  průchodu jeskynního  systému  ve
vztahu k povrchu plošiny, a tím i západní mez mých současných rekognoskačních pochůzek.

K dnešnímu  dni  (22.4.2006) jsem  na  Habrůvecké  plošině  vyhledal  a  zaevidoval již
více  než  padesát  závrtů,  z  toho  1  významný  ponor,  2  sekundámí  ponory  a  nejméně    5
občasných sekundámích ponorů.  Průzkumem Závftu u Habrůveckých smrků pak byla v roce
2005  navíc již  objevena  i  1. jeskyně  Habrůvecké plošiny.  Rekognoskační  a  dokumentační
práce  v  terénu  Habrůvecké plošiny  všák  stále ještě  nejsou u  svého  konce  a při  každé  další
terénni' průzkumné pochůzce zaznainenávám stále další speleologické objekty.  Jako badatel,
který  na  Habrůveckou  plošinu  přichází  z plošiny  Skalka,  kde jsem  rovněž  dokumentoval
krasovou  krajinu  s  výraznou  historickou  antropogenm'  modelací  povrchu  (ŠENKYŘÍK,
2005b), jsem  speleologem,  který je  pro  dokumentačni'  práce  na  Habrůvecké  plošině  dobře
disponovaný   rozlišovací   schopností.   Zde   zveřejněný   soupis   závrtů   a   ponomých   míst
Habrůvecké   plošiny  je   tedy   směrodatným   dokumentem   zcela  použitelným   v  praktické
speleologii,  i  při  ekologické  ochraně  území.  Na  základě  zvláštního  přání  Správy  CHKO
Moravský  kras  však  nebudou  u  evidovaných  lokalit  (tzn.  u jeskynních  vchodů,  závrtů,  a
ponorů),  z důvodu jejich ochrany publikovány souřadnice GPS.  Pro  snadné rozlišení  lokalit
v terénu proto  každému  z objevených zá\m přiřazuji  evidenčm'  číslo  s iniciály písmen  HP
alabrůvecká plošina) a následně závrty označuji přímo v  terénu ®omocí razníků o velikosti
3  mm)  na  fixně  stabilizovaných  měřičských  bodech.  Tyto  mé  nezištné  geodetické  práce
materiálně sponzoruje fimia GP s.r.o.  Brno.

Habrůvecká plošina je  především    kraj  závrtový.  Drtivá  většina  závrtů  Habrůvecké
plošiny je ve  speleologii v podstatě neznámá,  a samotná speleologická problematika plošiny
zůstala  speleologům   spíše  utajena.   Zmínky  v literatuře  o  krasových  jevech  Habrůvecké
plošiny  jsou  velri  skoupé,  a  nacházíme  je  vmalém  množství  roztroušeny  v  podstatě  u
jediného  autora,  Rudolfa  Burkhardta, v padesát let starých zažloutlých článcích s obtížnou

;oss.:gendoákiž:ikéaišá3g|?,č?no?á|Bv=Tv:d:,,sp:Eá:::::gkévyť=fi?`n:,Účá#ÍýKpftř,endsekvéší:
potoka  v Moravském  krasu  a  jeho jeskyně"  (o  rozsahu  115  stran),  závrtům  a ponorům
vokolí    Habrůvky   jen    vcelku    nepatmý    text    vsouhmném    rozsahu    asi    1     stránky
(BURKIIARDT-   ZEDNÍČEK   1951-1955,   s.   64-66,   68).   Druhým   základním   studijním
literámím pramenem o závrtech v S části Habrůvecké plošiny, se ukázal být málo známý, ale
důležitý   Bukhardtův   článek:   „Rudická   plošina   -nové   východiště   objevů   jeskyní
Jedovnického   potoka",   který     zapadl  vmimořádně  obtížně   sehnatelném  čísle   1/1959
Vlastivědných zpráv z Adamova a okolí. Těchto několik literámích odkazů, pocházejících
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z období před 50 lety, má přes svoji stru    ost, pro nás nyní velkou vypovídací a historickou
hodnotu  a stávají se pro mne dnes základem a východištěm pro mou vlastní práci.

Rudicko - Habrůvecká plošina, tedy vysoký rozlehlý zalesněný prostor mezi obcemi
Rudice, Habrůvka a Josefov ve  střední části Moravského krasu, jistě kdysi musela přitahovat
pozomost jeskymích badatelů, kteří  zde museli tušit jeden z možných klíčů do  neznámých
jeskynních  systémů  na  Jedovnickém  podzemním  potoce.  Téměř  ric  se  dnes  např.  neví  o
aktivitách      prvorepublikových     jeskyňářů      německé      Jeskynní      sekce      „Vereinufúr
Hóhk}nforschung"  (V.D.T.),  po  richž  zůstala  zachována  podivuhodná  Feitlova  virgulová
mapa,       neskutečného   jeskynního   bludiště   pod   Rudicko   -   Habrůveckou   plošinou   a
Harbechami...  Dávno je již  zapomenut  tehdejší  názor jeskyňářů,  Že  Rudické  propadání je
pouhým  geologicky  mladším  přítokem,  do již  hotového jeskynního  bludiště  přicházejícího
pod  Rudickou  plošinu  až  ze  Suchého  žlebu,  které  počínalo  Rytířskou  jeskyní  a  končilo
výtokem „Paleopunkvy" v Býčí skále. Při studiu tehdQjší speleologické literatury lze zřetelně
cítit ducha oné  doby,  která žila v napjatém  očekávání  objevu tohoto rozsá#éÁo  /crz})wi.#w s
gigantickými dómy, až 200 m hlubokými propastmi, nalézajícího se nejméně ve dvou patrech
;cczcJ s€óozj.  TehdQjší  badatelé jistě  proto  zvažovali  i  možnost  vstupu  do  tohoto  vysněného
jeskynního  bludiště  „cestou  zhora",  tzn.  skrze  závriy  na  náhomí  plošině.  Jak  dnes  víme  ze
speleologické  historie,  došlo  nakonec  k rozhodujícím  objevům  přrozenější  „cestou  zdola",
tzn. skrze ponor a vývěr jeskymího systému, tedy přímo podzemním řečištěm Jedovnického
potoka,  ze směrů od Rudického propadání, a Býčí skály. Byl to nespomě veliký úspěch. . . ale
já  mám  přesto  pocit,  Že  tehdejší  objevitelé  -  přes  mimořádnost  svých  objevů  -  museli  být
reálnou situací v podzemí Rudicko -Habrůvecké plošiny spíše zklamáni.  Jeskynní systém je
sice  tunelovitého  charáktem  a  veliké  délky,  ale  na  druhé  straně je jeho  průběh  poměmě
monotónní  a  fádní.  Na  Jedovnickém  podzemním  potoce  byla  sice  objevena  2.  nejdelší
jeskynní  soustava České republiky,  v níž bylo zmapováno  okolo  12  km chodeb,  nejedná se
však o Žádný poczze77€7eí /lczz})wz.7#, v jehož existenci se opírala víra generací jeskyňářů ....

V roce  2005,  kdy  do  této  oblasti  přišla  naše  ZO  6-31,  byla  (Rudicko)  Habrůvecká

plošina  speleologicky  opuštěným  prostorem.  Speleologická  činnost  se  zde  nadále  odehrává
pouze   vchody   Rudického   propadání   a   Býčí   skáv.   Vjeskynním   systému  Rudického

jeskynního     systému    (Stará    Býčí     skála),     kde    jesk)ňáří    proudnicemi         vymývají
zasedimentované chodby a připQjují ftagmenty jinak těžce dostupných součástí systému (v r.
2005   tak  byla  pomocí  riydrotěžby"  připojena  Májová  jeskyně).     S\ým  tunelem  všáakak
jeskyňáři hlouběji  do masivu plošiny příliš často nechodí, jednak proto, že je to prý „cúcz/eb ``
(ústní  sdělení  2005)  a tady snad proto,  že  v Býčí  skále  straší  (viz.  četné  zprávy  samotných
speleologů na www.bvciskala.cz). Odtud pochází druhý pamětník, který by zřejmě měl co říct
o krajině Hábrůvecké plošiny blíž k Býčí skále, ing. Aleš Pekárek, aktivní speleolog s dnes již
23 letou bádací historií, speleopotápěč, romantik z Býčí skály, člen ZO 6-01.

Kočičí haiku
Bílá kočka

to má ve sněhu dobú,
protože není vidět.

No jo, ale co v nocí?!
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Speleologické problematilqr Habrůvecké plošiny
Z hlediska  praktické  speleologie     Habrůveckou  plošinu  pracovně  dělíme  do  pěti

studij ních problematik :

1.     Problém podzemni'ho odtoku Habrůveckého potoka.
2.     Problém podzemních odtoků ze slanisk.
3.     Problém podzemních odtoků z Děravky.
4.     Problém podzemního odtoku Klostermannovy studánky.
5.     Problém závrtů na Komárce ve vztahu k závrtové řadě Tří kotlů.

ZO ČSS 6-31  Speleologický průzkuin poustevník Marek  zahájila v roce 2005 aktivní
práce na speleologickém řešení těchto problematik:

1.    Problém podzemního odtoku Habrůveckého potoka
1.1. otvírkou speleologického pracoviště:  Závrt u Habrůveclúch smrků
1.2.  konzervací speleologického pracoviště:  Habrůveclý ponor

3.   Problém podzemního odtoku z Děravky.
3.1. otvírkou speleologického pracoviště:  Ventarola na Děravce.

Hlavním  speleologickým problémem Habrůvecké plošiny přitom je podzenmí  odtok
Habrůveckého potoka z Habrůveckého ponoru do Křtinského údolí (objevný potenciál:  více
než 2 lm dlouhá neznámájeskyně o derivelaci -120 m), a proto na řešení této problematiky
bude  ZO  6-31  klást  do  budoucna  hlavní  důraz.  Oblast  Slanisk  ZO  6-31  pojímá.především
dokumentačně.  Problém  Děravky  budeme  aktivně  řešit  ze  zajímavých  speleohistorických
důvodů   (viz.   dále).   Problému   Klostermamovy   studánky   se   z časových   důvodů   zatím
vyhýbáme.  V roce  2006  však  provedeme  do  této  lokality  revizní  a  dokumentační  vstup.
V oblasti Komárky nyní Oaro 2006) probflá naše prvotní povrchová rekognoskace. Při řešení

23ínšnsýsc.h§=b:::áti;kuHsatibE::késpp:feš.Ťoyg|Zc3éÉ;31pEčuujenaspE:giá:iecsÉésppří:giěnněýT:
montanistika.  Ve  studovaném revíru Habrůvecké plošiny  se nacházejí  historické  důlní míry
Elise,   Bruno,  Adam  a  Julie.  ZO  ČSS  6-31   SPPM  bude  pozůstatky  důlních  děl  rovněž
vyhledávat,  studovat  a dokumentovat.  ZO  ČSS  6-31  SPPM  tedy  pojímá  své  speleologické
působení na Habrůvecké plošině komplexně.

Arnošt moušek -smějící se. (foto ze dne  17.4.2006)
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1.      Speleologický problém Habrůveckého potoka

Ponorný Habrůvecký potok
Pod SZ okrajem obce Habrůvka nacházíme velmi malebné, široce rozevřené údolíčko,

s kvetoucí loukou. Z horizontu levého břehu do údolíčka vzhlíží několik vesnických domků,
které  dodávají  údolí  náladu Alšových  obrázků  (zejména za nocí,  když  se  okna domů žlutě
rozsvítí).   Z habrůveckého   náměstíčka  údolíčkem   bystřinně   stéká   drobný   potůček,   který
vtěchto   místech   překračuje   geologickou   hranici   kulm/dévon,   a   vstupuje   na   vápence

#]fasvpsa%h:di:iuá2rzad:L#i#něok#UoCí#zuečmT:Bú€#Eb#ňe:kžEPEt#ČVEyk°TgšŤ€
1955, str, 65).

HP-1 Překrásný závrt
Le`ý  břeh ponomého  Habrůveckého  potoka lemuje  morfologicky  nápadná,  asi  5  m

vysoká  akumulačm'  terasa,  na   níž  pozomost  speleologa  ihned  upoutá  poměmě  mohutný,
typický mísovitý závrt, o průměru  19 m a hloubce 3 - 5 m. Závrt, který je jako vystřižený ze
speleologické   učebnice,  je  pro   svou  nápadnou  polohu  poprvé  zmiňován  v literatuře  již

;o`:;eáhvl#:íe5mBhuoT"#tee":,yej;h:e#udri#oiofižÉeámNígiÉk„|gg?í'i,K5ř;:'"s%#
Dle svědectví starého habrůveckého speleologa pana Amošta Hlouška, dno závrtu na S straně
v minulosti  samovolně  sesedlo,  speleologický  průzkum  závrtu  však  nebyl  dosud  proveden

í:Lť[uvŠ[:tEíageo;táLg:á,:3íe5#::;í=qsě:;#;;Vrirú2tgotgÉs;EťEken2tsob4e,Z:j::T2%OZ5á*
Překrásný    zá\ri    symbolicky    stal    mou    první    zaevidovanou    speleologickou    lokalitou
Habrůvecké plošiny HP-1.

UFO-závrt
Pod Překrásným závrtem, zrdcadlovitě na protilehlém  ®ravém)  břehu habrůveckého

potoka musel existovat jiný velký závrt.  Dnes se zde sice nachází jen naprosto rovná louka,
ale  při  pozomějším  pohledu  lze  na  zde  zveřejněné  fotografii  spatřit  nápadný  kruh.   Při
následné prohlídce fotografovaného místa přímo v terénu, jsme objevili jasně ohraničený lmh
nehostimé ústřičné trávy o  průměru  12 m,  které  se  nápadně  odlišuje  skladbou vegetace  od
okolních bujných lučních travin.  Proto  zde  buď  za  1.  přistálo  UFO,  nebo  za   2.  zde kdysi
býval závrt. Interpretace speleologů přirozeně zní: zavezený a zarovnaný závrt. Připomeňme,
že  této  metody,  všímající  si  změn  vegetace  v terénu,  úspěšně    pouŽívají  archeologové,  při
detekci  (objevování)  zaniklých, již neexistujících lidských  sídel.  UFO-závrt musel  tedy být
(dávno   před   rokem   1945)   zdůvodu   zemědělského   využití   pozemku   zavezen   zeminou
odlišného geologického složem' než jakou nacházíme v okolním terénu, což dnes způsobuje i
vzrůst  odlišných  rostlimých  společenstev.  Prohlédněte  si  to  místo  přímo  v terénu  -je  to
zajímavé a málokde se to vidí.

Ztraty na Habrůveckém potoce
Při úpatí akumulační terasy, přímo pod Překrásným závrtem, dlouhodobě dochází v

Habrůveckém  potoce  k filtračním  úbytkům  vody  do  podzemí,  takže  kromě  času  inundace

go=rhe:hfi:ž:ěiE:'vaí;Ížpvot5ooi|Ze,`eocTžo?es:á|tétŤáŘ.3L:ěáháodtp(oBEo#ÁšaíefhzÉ#ČÉc±
1951 -1955, s. 65). 0 ,, vce/k# Jte#ápczc7nj;c% po72orecÁ " na Habrůveckém potoce se též zmiňuje
v r.  1971 brožurka,  věnovaná historii  obce  Habrůvka (KOLEKTIV,  1971,  s.  8).  Tyto  první
stručné  odkazy na existenci  zakrytých ponorů na dně  louky pod Habrůvkou,  však  literámě
zapadly,   a   zůstaly  nepovšimnuty  v těžce   dostupné   literatuře.   Problematika  podzeimího
odvodňování Habrůveckého potoka proto nebyla ve speleologii známa a byla
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(znovu)objevena teprve v r.  1993 při spontánním vzniku jícnu Habrůveckého ponoru HP-2.

HP-2 Habrůvecký ponor
K obratu pozomosti speleologů směrem k Habrůvce došlo nečekaně až v r.  1993, kdy

se v těchto místech,  14 m Z od hrany Překrásného závrtu, spontánně propadl do hloubky 2 m
sloupec  sedimentů  o  průměru   1   m.   Tím  se  v řečišti  Habrůveckého  potoka  otevřel  jícen
vtokového   ponoru,   který   začal   soustředěně  jímat   celý   Habrůvecký   potok   do   podzemí.
Šťastnou souhrou okolností jsem v té době prováděl  v okolí  obce  Habrůvka  speleologickou
rekognoskaci.  Na Habrůveckou plošinu jsem byl  přiveden v roce  1993  svoji  speleologickou
intuicí. V té době jsem se totiž snažil v Moravském krasu rozpoznat speleologicky zanedbané
území,  jehož   speleologickou  hodnotu   dosud   nikdo   neobjevil   a   nedocenil,      a   o  jehož
speleologickou problematiku bych mohl  začít aktivně zajímat.  Tehdy  (v r.  1993) jsem přišel
do lesů a luk v okolí obce Habrůvka, a jak se ukázalo, má intuice mne nezklamala. Na louce
SZ pod Habrůvkou  jsem si totiž všiml, že Habrůvecký potok, přitékající na louku, již z louky
neodtéká,  coŽ  v krasu  může  znamenat  pouze jediné.  Proto jsem  provedl  průzkum  džungle
kopřiv,  a  v nich  louka  vydala  mým  užaslým  očím  své  tajemství  v podobě  jícnu  dosud

::ufenv#:Foo,sps:]ee[s]oo]gí:ífikayb##cgTpe:hnoo,rz§EONmk#P±o2g3Z;.o#ocjese[ggš;;e[=9s3esefiáíáLníí

::ri'.s:ígm2`;),S:ez:::t[í?i:emm,Zždeo]Po:TnTm#s?evy;cahL:gevmm+#:žtoe:pE]zOo::#(ELHoaiťĚŘ=
Amošt, ústní sdělení,1995).

Ponor  vznikl  v sedimentárních  výplních  dna  ponomého  údolí,  měl  průměr  1  m  a
hloubku  asi    2  m.  Následnou erozni'  čimosti  ponomých vod  se  však  (částečně  za přispění
člena naší speleologické skupiny Radovana Drtila ze Křtin) během následujících let postupně
rozrostl  v mohutný  kráter  o  půdorysných  rozměrech  s  x  6  m,  s  3  m  hlubokými  kolmými
stěnami  v hlinitých  a  štěrkovitých údolm'ch  výplních.  Habrůvecký  potok  vtékal  do  kráteru
vodopádem,   a  v hloubce   cca  3,5   m  pod  povrchem   louky   si   otevřel   mezi  zaklíněnými

gz;n:fe#a3k5=.:étho.kož#bguat:#jíEZTmo.d::.fdoá,s.ekv.eů?zá:#vu.,dtibn;|s=eězr|::áoí:ěpnr#
vápencovými bloky tvořen volnou dutinou, která byla téměř průplazných velikosti, takže do
trativodu skoro šlo vstoupit.  Do bublajícího trativodu jsem viděl asi  1,5  m k SZ, ale k jeho
speleologickému průzkumu jsem nepřikročil. Na lokalitu totiž nebyla řádně udělena vyjímka
k průzkumným pracím,  a proto jsem  v r.  1999  (v hloubce  cca 3,5  m pod povrchem  louky)
vchod  do  odtokového  trativodu  pouze  zamaskoval  pomocí  kamene,  čímž jsem  svůj  objev
dostatečně chránil. Jáko nechtěný následek vložem' kamene do řečiště ponomého toku se ale
projevilo  zanášení  kráteru  Habrůveckého  ponoru,  sedimenty  přinášenými  vodním  tokem.

:pněetsůp|rnoět::eůdviomťnětesmrtšEŇOKd#a23o#uob:tťĚohjteáaTi::rEeocdkekh|:č:oámkjáteén:íř
však byl od zasedimentování uchráněn, a proto ho lze dnes snadno pomocí 3,5 m hlubokého
výkopu,  speleologicky  prozkoumat.  Při  výjimečnč  vydatném  tání  sněhu  na jaře  2005,  nám
navíc   vtěchto    místech   voda   sama   ukázala   cestu,    neboť   dne    19.3.2005    zde    došlo

t.edshpaodn.tv#::;ppáo,:`išáě:1;ab2#i::s?g,žic.nůpko.nmo,Temaě:o:č2q:ín|ĚeEaiťz::c#p#.:Šv;
kamen do podzemí. . .

Místo vývěru Habrůveckého podzemního potoka není známo. V r.  1995 sice  provedla
ZO   ČSS   6-26   Speleohistorický  klub   Bmo   pod  vedením  M.Šenkyříka  kolorační   pokus
obarvením   vod   Habrůveckého   ponoru   pomocí   798   g   fluorescejnčm'ho   barviva,   výtok
obarvených   vod   však   nebyl,   ani   po   154   hodinách   nepřetržitého   sledování   vývěrů   ve
Křtinském  údolí  (Otevřená  skála,  Vývěr  Křtinského  potoka,  prameniště  pod  Kostelíkem,  a
vývěrová délta Jedovnického potoka) pozorován, a fluorescejn nebyl zjištěn ani ve stopovém

=bouž#n:ř:nnoácsíl#ve#ěÍbžaitnos#orpoozt:E:avÝ#éuLVJ:::,v:dc:béí#oct:kdao(ŠzĚN-KaňkKPo
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2004). Jako nejpravděpodobněj ší místo vývěni Habrůveckého podzemního potoka však přesto
byl   konstatován   Vývěr   Křtinského   potoka   ve   Křtinském   údolí.   Usuzovat   na   spojení
Habrůveckého  ponoru  s  blíže  neznámým  podzemním  vývěrem  v jeskyni  Býčí  skále je  na
základě  současných  indicií  nepravděpodobné,  i  když  ho  na  příkladu  nedalekého  ponoru
Klostemannovy  studánky  stále ještě nelze zcela vyloučit a R.  Burkhardt ho  dokonce kdysi
předpokládal.  Méně  reálné  se  mi  též jeví  odtok  podzemního  toku  z  Hábrůveckého  ponom

SťkH3:ů±;#ák3ť%ČEKP=5e,Ť]%5,ť7];.tfiKo#sti;::::íL::::oTďT:kgm#%
/owe zcÍpc}c%ě od fzžzĎr#vb; si nebyl jist ani R. Bukhardt, a sám se nemohl rozhodnout, zda

%Lť:ž::8::ížea3dóL#hTťzg#Čg:K„]%5íťgššť68ť%íjá„[,#RL.Ljj
dokonce nevylučoval ani možnost podzemního odtoku ze (zákrytých)   ponorů na louce pod
Habrůvkou,   do   tehdy  ještě   neznámého   řečiště   Jedovnického   podzemního   potoka   mezi
Rudickým propadáním a Býčí skálou, kde jeho možný   levostramý přítok očekával v oblasti
2,0   kilometru   Wéhlova   údolí      @URKIIARDT   1960,   s.10).   Po   následném   objevení
Prolomené  skály zde však boční přítok Habrůveckého podzemního  potoka nebyl zjištěn.  Na

v#áěEť#Tťp#o#kťaťtgď:ÉŘÝ#y2#Kťgť#:ů#:dz#h#OLť:o#yvá%+#c#
příslušnosti Habrůveckého ponoru však bude nutné vykonat ještě no`ý kolorační experiment s
použitím většího množství barviva qjeho zorganizování se újme ZO 6-31  při nejbližší vhodné
pffležitosti.

Nadmořská výška  Habrůveckého  ponoru je  (na  základě  odečtu  ze  ZM  ČR)  440  m.
Habrůvecký ponorje tedy nejvýše položeným hydrologicky aktivním ponorem v rámci celého
povodí   Křtinského   potoka.   Vertikální   převýšení   Habrůveckého   ponoru   nad   Vývěrem
Křtinského potokaje značné: asi  120 m, přičemž vzdušná vzdálenost obou lokalit je  1,5 km.
Pokud připočteme nějaká procenta na meandry  na podzemním řečišti,  tak jen  délka hlavní
odtokové chodby neznámé jeskyně mezi Habrůveckým ponorem a Křtinslýn údolím, reálně
činí  2 až 2,5 km. Pokud bychom však připočetli i pravděpodobné boční chodby mimo hlavní
polygon  jeskyně,   a  zejména  velmi   pravděpodobné  propQjení   hábrůveckého  jeskynního
systému  s taktéž  dosud  neznámým jeskynním  systém  Křtinského  podzemního  potoka  (tzv.

šř#íiv:fts?#ť:m.jáé#bíz#=n#E|ň#op(gEkv#g8#os.#É:!:
podzemních toků tuším v prostoru Komárky blízko Tří  Kotlů.

Louka  pod  Habrůvkou,   na  jehož  dně  se  Habrůvecký  ponor  propadnul,  je  tedy
zastřeným  poloslq)ým  údolím,  kde  jsou  ponory  dnes  zakryty  několikametrovou  vrstvou
nadložních  sedimentů,  přičemž  současný ponor  HP-2 je  pouhou reaktivací jednoho  z nich.
Relati\mě velká hltnost Habrůveckého ponoru, která byly na jaře 2005 odhadována na jistých
15-20 l.s-], dává reálnou naději, Že odtokové cesty z ponoru budou (alespoň částečně) volně
průstupnými  vymytými  erozními  chodbami.  V oblasti  „Kubešovy"    louky  pod  Habrůvkou
však  budou  úvodní  patrie jeskynního  systému  v těsné  blízkosti  Habrůveckého  ponoru,  na
základě   starých   svědectví,   dosti   proříceny   (viz.   IIP-3).   Objevení   odvodňovací  jeskyně
Habrůveckého potoka z Habrůveckého ponoru do Křtinského údolí považuji za nejdůležitější
bádací úkol  a cíl  speleologického působení  ZO  6-31  v oblasti  Hábrůvecké plošiny.  Bude to
nádherná  a dbuhá jeskyně,  klesající kaskádovitě do velké  h]oublqr  až na  úroveň dna
Křtinského  údoH,  protékaná  podzemním  tokem.     Již  teď  jsem  tuto  -  teoreticky  již
objevenou jeskyni -nazval  Habrůveckými Svatými schody.

DODlnění situace na iaře 2006
S nadějí jsme  s Amoštem  Hlouškem  očekávali  v březnu 2006 jamí povodeň.  Doufáli

jsme totiž, že povodňová voda pročistí podzemní trativod „pod Klíčovým kamenem" a snad
bude možné dokonce do trativodu i vstoupit. Nebývalá povodeň ve dnech 27.-30. března 2006

27





však   ssebou   přinesla   tolik   bahna,   že   Habrůvecký   ponor   byl   téměř   úplně   vyřazen

3##]3fl*L#ť*:ío##u«páoá;noú#éh%p##oTá:#š[oakvaťktigťg;jvg:ghodTéyg
povrchového  řečiště  směrem  do  Křtinského  údolí.  Využili  jsme  této  vzácné  podívané  a
provedli   jsme   v úzkém   Příhonu   důležitá   speleologická   pozorování   dosud   neznámých
zakrytých povodňových ponorů Hábrůveckého potoka (viz. s.3 8).

HP-3 Starý propad na Kubešově louce
Ve   směm   předpokládaného   podzemního   odtoku   Habrůveckého   potoka   se   ve

vzdálenosti  25  m  SZ  směrem  od   Habrůveckého  ponoru  HP-2,  nalézá  na  dně  louky  (na
souřadnicích  GPS:  N49°18.327,  E016 °43.021 '  +-5  m)  zcela nepostřehnutelná nerovnost o
hloubce  pouhých  10  cm.  Na základě  svědectví  místního  rodáka,  habrůveckého  speleologa,
pana Amošta Hlouška (ročník r.1929) se v těchto místech v letech  1952 -1953  (v době, kdy
byl  na  vojně)  spontánně  prořítilo  dno  louky  do  podzemí.  Kráter    propadliny  však  tehdQjší
mqjitel   pozemku,   sedlák   Kubeš   (z důvodu   zemědělského   využívání   pozemku),   překryl

SLEťkm2#.3;mňerismť::k#vodu#šómTstíoL&mb±w##jL]%vť#
z Habrůveckého  ponoru  a detekrie  tedy  směr podzemního  odtoku  Habrůveckého  potoka k
SZ,  tzn.  směrem pod pravý (SZ) břeh   Habrůveckého  žlíbku „Úzký Příhon".  Dle  svědectví
zemřelého  hqjného  Antonína  Agrikoly  acterý  do  Habrůvky  přišel  v  30.  letech  20.  století,

=%Lfť#já:=:,,3xggoúTňqěťť;3L+oť]#Eguvkšoíkí:e#on*#LTsffděffg
2005).  Rovněž  R.Burkhardt nám zanechal  zajímavou  datovanou literámí  zmínku,  že  v roce
1964  došlo  v blízkosti    závrtu  a    ponoru  před  okrajem  lesa,  kpropadu  nového  záwtu  o
przž77térw  "z.  6  7%  @URKHARDT,1965).  Ale  ani  po  tomto  propadu již  není  vterénu  ani
stopy.

HP4 Závrt u Habrůveckých smrků, jeskyně č.
V důsledku   předpokládaného   intenzivního   prořícenj   úvodních   partií   podzemního

odtokového   systému      z Habrůveckého   ponoru   HP-2   v úseku   „Kubešovy"   louky,  jsem
povrchově prověřil osu předpokládaného podzemního odtoku Habrůveckého potoka směrem
pod Komárku, ale lokalitu vhodnou ke speleologickému průzkumu (závrt, či ventarolu) jsem
zde   zatím   neobjevil   ®ozn.:   rekognoskace   terénu   zde   pokračuje).   Proto  jsem   nakonec
vytipoval ke  speleologické  otvírce nedaleký,  i  když  stranou ležící,  Závrt  u  Habrůveckých
smrků,  který se nalézá v lesním žlíbku 250 m SZ od Hábrůveckého ponoru, tedy do 200 m
S od místa tušeného průchodu Hábrůveckého podzemního potoka do  Křtinského  údolí.  Pod
závrtem  jsem  očekával  přítomnost  hydrologicky  opuštěné  chodby  jejíž  geneze  souvisela
s paleohydrologickým odvodňováním lesních Žlíbků na povrchu Habrůvecké náhomí plošiny
a  byla  proto  naděje,   že  se  touto  předpokládanou  paralémí   chodbou  ze  dna  Závrtu  u
HHábrůveckých  smků podaří ve  směm jtiího  původního  paleodtoku překomt tuto  kritickou
vzdálenost a napojit se tak na hydrologicky aktivní podzemní řečiště Habrůveckého potoka a
ts°vJ;#úšstsťiod:+eťojť#:g#:ůZóJmk#ťk#yúd#(gťjůžp#2Tooa5bcťzgzg
důvodu se v roce 2005 stal Zá`ri u Habrůveckých smrků základní bádací lokalitou ZO ČSS 6-
31  Speleologický průzkum poustevník Marek.

Původní stav lokalitv
Tento  anonymní,  v literatuře  dosud  neznámý  zá\ri  se  nachází  v  blízkosti  památných

Habrůveckých  smrků, a proto jsem zá\" podle nich v r. 2005   oficiálně pojmenoval. Jedná
L€ o mísovito - nálevkovitý zá`ti o průměni 9,5  x sj m a hloubce 2 m, který se propadl v
hlinitých sedimentech na dně hydrologicky již opuštěného Žlíbku na povrchu náhomí plošiny.
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Závrt se nalézá v cca 445 m.n.m. (odečet ze ZM ČR), tzn. Že jeho hloubkový potenciál na dno
Křtinského  údolí  činí  okolo  -125  m.  V minulosti  byl  částečně  znečištěn  malou  skládkou
vesnického  odpadu a jeho  obdélníkově  zarovnané  dno   nevylučovalo  možnost,  Že  se  tu již
někdo - velmi dávno před námi - pokusil založit průzkumnou sondu. Literámí prameny však o
závrtu mlčí a ani zdejší hlavní pamětník, speleolog z Habrůvky, pan Amošt Hloušek (* 1929),
neví, Že by se v Závrtu u Habrůveckých smrků někdy bádalo.

Nálevkovitá   vsedlinka   v SZ   koutu   závrtu  jasně   detekovala   místo   pro   umístění
průzkumné  sondy.  Není  v této  souvislosti  jistě  bez  zajímavosti,  že  pod  dnem  Žlíbku  se
Závrtem  u  Habrůveckých  smrků,  nechal  ve  své  mapě  r.   1960  R.Burkhardt  hypoteticky
procházet odtokovou chodbu z Habrůveckého ponoru do Býčí skály. Tato chodba měla podle
tehdej ší  Burkhardtovy  badatelské  pracovní  hypotézy  (viz.  zde  republikovaná  Burkhardtova
mapa Rudické plošiny), odtud pokračovat směrem k Závrtu v Průbě pod Wiehlovo údolí, kde
byl   očekávánjejí   soutok   s Jedovnickým  podzemni'   potokem   (BURKHARDT   1960).   Po
následném objevení Prolomené skály, však v Býčí skále nakonec nebyl přítok Habrůveckého
podzemního potoka zj ištěn.

Závrt  U  Habrůveckých  smrků,  se  ri  v r.  2005 jevil jako  relativně  nejvhodnější  bádací
lokalita   k úvodnímu   seznámení   s   neznámou   speleologickou   problematikou   Habrůvecké

=t:ÍE:ž.spprroát;.ťsÉÉgovoe5v:;?bpě.hj:|:mzp#.To:iacbkThv.e:ťž::v:#ůr.teže;#sssp:á_#sřizpe#
za  účasti:  RNDr.  Antonín  Tůma  (za  Správu  CHKO  Moravský  kras),  ing  Radek  Malý  (za
Školní  lesní  podrik  Masarykův  les  Křtiny),  Karel  Kalendra  (za  Obecní  úřad    Habrůvka),
Marek  P.  Šenkyřík (za  ZO  ČSS  6-31  SPPM)  a Amošt  Hloušek  (speleolog  z Habrůvky),  na
základě něhož vydala Správa CHKO povolem' ke speleologické činnosti.

EFj.Eéu##5SP#C±=LÉCĚLé:vTůZ:TČus§3oáE:=g:±:M.ts[„LedogíckýpnHm
poustevník  Marek)  pod  památným  Habrůveckým  smrkem  malý  lesm'  oltářík  zasvěcený  sv.

:r.=Íi:fioviazbLa::gk:p.?:;::yvri,kšoEVŘKč#Ís3:oř5ácTěKZ#:t:1i.skvešmsupe:eko#iickkué3í:oághnj
zahájení  speleologického  průzkumu však došlo  dne  30.  září  2005,  kdy Marek P.  Šenkyřík a
Amošt  Hloušek  zahájili  hloubem'  speleologického  průzkumého  výkopu  na  dně  Závrtu  u
Habrůveckých smrků. Tímto památným aktem jsme po více než pů]stoleti' obnovili řádný
speleo]ogiclý průzkum Habrůvecké plošiny.

Postarcheologický průstup vesnickým smetištěm Í-2`05 až ~ 3.20 m)
Původní,  nálevkovitě  sesedlé  dno  závrtu  se  nacházelo  v hloubce  -205  cm  pod  terénem.

Průzkumná   sonda   pod   dnem   závrtu   prostupovala   1,2   m   mocnou   „kultumí   vrstvou"
vesnického   smetiště   s   velkým  množstvím  „archeologických  památek"   a  to  již   z   doby
předigelitové   a   předkonzervové.   Ze   dna   závrtu   jsme   vykopali   stovky   skleněných   a
keramických střepů, typologicky pocházejících z 50. let 20.století, dále četné smaltové hmce,

:Bť8fBé.Bsfieú#yi;t[dé«yvmfi:bucbece-2_3:oC?mbg.nToeze::Spťdáá°ejinszká;ftč:)t°jrsam%noábpjíes;[#
leteckou nábojnici dlouhou 152 mm, která smetiště na dně  závrtu nakonec bezpečně datovala
do období již těsně kolem r.  1945, kdy byl kráter propadliny na dně závrtu zavezen odpadem,
pravděpodobně v rámci poválečného úklidu v 650 m vzdálené vesničce Habrůvce. Pod touto
nábojnicí již kulturní vrstva končila a hlouběji se nacházely pouze geologicky staré sedimenty
Habrůvecké plošiny.

GeologickÝ Drůstup sedimentámí vÝplní dna Žlíbku (-3.20 až -4.90 m`
Smetištní vrstva skončila v hloubce -320 cm a pod ní jsme již narazili na původní starou

sedimentámí výplň dna žlíbku. Jedná se o slehlou nažloutlou hlínu s  velmi hojnýin obsahem
zaoblených křemenných ajiných exotických štěrků čemé a nažloutlé barvy. Jeden z
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největších    valounů  byl  objeven  vhloubce  -365  cm  a  měl  rozměry  137  x  112  x  90  mm.
Reprezentativní  vzorek  cca  20  valounů  byl  donesen  na  geologickou  analýzu  na  Českou
geologickou službu Bmo  a RNDr.  Jiří  Otava v kolekci  štěrků zjistil:  „rotJ#omér#e', přJ.Ó/z.z'riě
třetinové _?a:toupení  červených  a  světle  okrových  „sluňáků",  šedých  křemenů  a  čémých  až
tmavěšedých rohovců s náznakem laminace.  Rozměry valounů se pohybují převážně mezi 5  a
15 .cm v delší ose, stupeň zaoblení je malý u sluňáků, střední u černých rohovců a velmi dobrý
u  křemenů.  U  všech  tří  li{otypů  můžeme  předpoídádat  redepozíci  ze  starších  štěrků,  které

pokrývaly  Habrůweckou  plošinu.  Sluňáky  (křemence)  jsou  zbytky  silkrety  -  křemičité  kůry,
černé_  rohovce   bývaůí   běžnou   součástí   o{tnangských   (miocenních)   štěrků.   Zajímawá  je
nepřítomnost  „ kulmského"  materiólu uvážíme-li,  že  geologická hranice vápenců a kulmu je
v ůezpros#`€c7;tz'm    s`o%seds.~z'   /oÁÚ/z.o/"    (konec    citace:    OTAVA,    Jiří,    písemné    sdělení,
8.12.2005).  V JZ koutě průzkumné sondy (směrem k lesní cestě) jsme ale v téže hloubce  (-
320  cm)  na tyto  původní  nejstarší  sedimenty  nenarazili  a místo  nich  výkop  ve  výplni  dna
žlíbku detekoval vápencové bloky s četnými volnými dutinkami (velikostí na prostrčení ruky)
a hnědá hlína zde jasně  ukazovala polohu  sesedlého jícnu závrtu někde hlouběji  pod námi.
Tímto   způsobem  jsme   tedy   v geologicky   značně   starých   hlinito   Štěrkových   náplavách
(rozplavený  terciér)   identifikovali   vertikálně   orientovaný  „sopoušek"   z podstatně  mladší
kypré  hlíny  (kvartér),  který jsme  pak  díky  svým  archeologickým  zkušenostem  bezpečně
stratifikačně  sledovali  s  výkopem  do  hloubky.  V hloubce  420  cm  jsme  již  narazili  na
nádhemý, erozně ohlazený, paleoponomý práh skalního dna Žlíbku a v hloubce -490 cm jsme
definitivně    dosáhli    skalního    podloží,    vněmž    jsme    mezi    skalními    bloky    ot)jevili
zasedimentovaný polozřícený skalní j ícen závrtu.

Technické vybavování pracoviště
Po  tomto  prvním  dílčím  úspěchu jsme  nasměřovali  naše  další  úsilí  na  řádné  technické

vybavení  pracoviště.  Nad  závrtem jsme  proto  postavili  těžební  pódium  se  zábradlím,  které
nám  značně  usnadňuje  těžbu  a  transport  sedimentů.  Nad  pódiem jsme  vztyčili  čtyřnožku
s kladkou a dále jsme na toto těžební pódium upevnili těžký studnařský rumpál a ručni' vrátek
se zpětnou pojistkou. Protože badatel musí svému závrtu důvěřovat, provedli jsme na způsob
/-ez'Atz  v k/€cz."  v  průzkumné  sondě  vypažení  skalních  bloků  pomocí  rozpěr  ze  smrkových
klád.  Z vytěžených kamenů  pak  stavíme  nad  homí  hranou  závrtu kamemou rampu,  která
slouží ke stabilizaci lesní cesty a po skončení výzkumu bude nadále sloužit jako romantická
pěšinka  k nedalekému  lesnímu  oltáři  pod  Habrůveckým  smrkem,  což  je  jistě  esteticky  i
ekologicky       velmi    šetmá   forma   deponování   vytěžených    sedimentů.    Ze    Závrtu   u
Habrůveckých  smrků  se  tím  stalo  opravdu  reprezentativní  pracoviště  České  speleologické
společnosti.

Sestup paleoponomÝm _iícnem závrtu Í-4`90 až -13.60 m)
Po řádném technickém vybavení pracoviště jsme pokračovali v další hlubinné těžbě.  Od

hloubky 490 cm již bylo zřejmé, Že se ve skalním dně žlibku zakopáváme do jeskyně. Vstup
do jejího propast'ovitého paleoponomého jícnu je v hloubce 490 cm tvořen 50  cm  Širokou
vertikálně orientovanou  puklinou J směru s krásně erodovanými stěnami. V hloubce -580 cm
definitivně   potvrzujeme,    že   došlo    k   objevu   zasedimentované   paleoponomé   jeskyně

::.:i:it:íh:b,p.#.Šh:n:ri|S.".::,y;CphadrůzE:#5.J#:EEipv.Š:Íxýri:kuaHá:ni?,"#::š:Erž:
výpomoci  Miloše  Muzikáře  pokračujeme  dne  10.11.2005  v hloubkovém  výkopu,  při  němž
v HLouhce 150 cm ohý]eNri]eme „to místo, kudy sedly sedimenty někam dolů při vzniku nálevky
zóvr/#".  Je to  svisle orientovaná paleoponomá propast o průměru cca  1,3  x 0,6 m, založená
erozně  rozšířené  tektonické  puklině  S-J,  který již je  v lité  skále  a  nepochybně  komunikuje
s neznámými prostorami pod námi.  Jako dobré znamení považujeme, Že propast je zaplněna
kyprou neslehlou hlínou (světle hnědé až jemně načervenalé barvy). Elegantní způsob, jakým
se nám podařilo stratifikačně vystopovat ústí této zasedimentované paleoponomé propasti
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mimo osu závrtu pod devítimentrovou vrstvou nadložních sedimentů, považujeme za ukázku
mistrovství speleologů. Ukázalo se, Že intuice je nejjistější geofizikální metoda speleologa.

Souhm a závěr roku 2005
0 intenzitě prací na Závrtu u Habrůveckých smrků nejlépe vypovídá sám fákt, že od 30.

září 2005  (zahájení průzkumu) do  31.  prosi.nce 2005  se na závrtu uskutečnilo  36 pracovm'ch

řMC.1;C.hše`#kfi|g%d:AS.PHe|`::::Ío6V7éh:Pd?l#.npě.Mpťzcitiv#Č7of:á;:oBvěE:mví,cěech?oežvýlz:9jn|o,9j:
akcí   se   v   závrtu   podařilo   objevit   vstupní   partii   paleoponomé  jeskyně   propasťovitého
charakteru, vázanou na erodovanou tektorickou puklinu S-J směru,  kterou se do 31.12.2005
podařilo prolongovat do hloubky -9,8 m. Během zimního období (leden - březen) roku 2006
se těžbou vkleslých sedimentů podařilo dosáhnout hloubky -13,6 m (M.Šenkyřík, A.Hloušek,
R.Drtil,  P.Bárta,  P.Špaček,  D.Bárta).  V h]oubce  -13,6  m již  bylo  naraženo  na  skalní  dno
vstupní  paleoponomé  propasti.   Tato   S-J  puklinovitá  propast,  s erodovanými   stěnami,  je
průměmě 40 cm široká a směrem k Sje již uzavřena skalní  stěnou.  Jeskyně ze dna propasti
pokračuje k J, tedy směrem k Habrůveckému podzemnímu potoku.  Jedná se o více než 2 m
vysokou, zcela zasedimentovanou puklinu J směru, o šířce cca 40 cm.

Další průzkumé práce  na této  lokalitě jsou perspektivní.  Závrt u Habrůveckých smrků
jistě je kopací a těžební lokalita, ale s touto vizí jsme i výzkum zahájili. Všechny dosavadní
práce tedy pobíhají v souladu s našimi předpoklady, bez komplikací a my směle pokračujeme
v další těžbě tohoto ucpaného paleoponoru do hloubek.

Doplnění situace na iaře 2006
Na jaře,  během  jami'ho  tání  sněhu,  jsem    dne  29.3.2006  pozoroval  vznik  ponomého

potůčku  o  kapacitě  do  1  l/sec,  který  se  propadal jícnem  Závitu  u  habrůveckých  smrků  do
podzemí. Celou noc se ze dna závrtu, tedy z hloubky 13,6 m ozývaly „vzlykavé", „mlaskavé"
a „polykavé" zvuky - to jak si ponomý potůček pročišťoval nemámý trativůdek do podzemí.
Pak  tyto  zvuky  ustaly,  ačkoli  potůček  vtékal  do  závrtu  dál  -  podzemní  trativod  byl  tedy
potůčkem pročištěn! Ponomý potůček však bohužel provlhčil hlinitou stěnu nálevky závrtu do
té  míry,  že  se  proměnila v řinoucí  se  bahno  a  následný  sesuv  uzavřel  vstup  do  zkoumané
propasti. Tuto kalamitní situaci bude ZO 6-31  řešit instalací betonové skruže, kterou pro tento
účel věnoval Obecní úřad v Habrůvce. Děkujeme!

Lesní oltářík i)od Habrůveckým smi.kem
Dne   17.4.2005  poskládali  členové  speleoklubu  ZO  ČSS  6-31   Speleologický  průzkum

poustevnik Marek:  Marek  P.  Šenkyřík,  P.Václav  Groh  OM,  Miloš  P.  Muzikář,  Lubomír J.
Sléha, Petr Špaček a Patrick Bárta pod Habrůveckým smrkem lesní oltářík z volně ložených
kamenů s obrazem sv. Františka z Pauly -poustevníka.  0 tomto počinu, kteiým jsme zahájili
své  speleologické  působení  v oblasti  Habrůvecké  plošiny,   se  zmiňoval  již  v témže  roce
František Kala, ve své knize o památných stromech blanenska: ,Zápcžc% od f7aĎrzžvb/ s/o/.z'
v mělkém  údolí  u  oJwaje  lesa vpravo  od cesty  Kočárová  dyojice  pc[mátných  smrků.  Stromy
měří v obvodu  298  a  289  cm a jsou vysoké  38  m.  U  silnějšího  z nich  členové  speleologické
skupiny pro výzkum  Habrůvecké plošiny nedávno vybudovali lesní  oltářík poustevníkovi  sv.
Franíiškovi z Pauly.  Jeden z členů skupíny je poustevnťk Marek, který  si toto místo u smrku
zvo/!./  Ae  sve'mz4 přez))h;á#J'".   ÍIK4Z4  200J,  s.   /0/.   K požehnání  oltáře  však  nedošlo.  Námi

přivolaný   katolický kněz totiž odmítnul oltář požehnat jen proto,  Že na něm uviděl kromě
křesťanských svatých i jeden obrázek „Buddhy" (ve skutečnosti velikého kristovského světce
indického  Maháprabhudžiho).  Asi  tomu tak má být,  a proto  oltářík může  sloužit každému,
kdo touží uctít Boha květinou či modlitbou, ať je jakékoli víry, vyznání, či náboženství, nebot'
Bůh je Jeden a není tedy čistě katolický.
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Některé další závrty této oblasti:

HP-Závrt nad oltářem
Mísovito -nálevkovitý závrt o průměru 5,5  m a hloubce  1,3  m.  Zajímavý je  z hlediska

své  geneze  na  náhomí  plošině.  Na jeho  existenci  upozornil  Amošt  Hloušek.  Vjeho  širším
okolí se zřejmě nacházejí další, zatím nezkoumané prohlubně. V literatuře neznámý.

HP-5
Typický mísovitý zá\ri o prům. 6,5 m a hloubce 1,2 m v akumulační výplni dna žlíbku na

spojnici mezi Závrtem u habrůveckých smrků a Závrty v Průbě. V literatuře neznámý.

HP-6
Další typicky nálevkovitý závrt na způsob malého slepého ponomého žlíbku o průměru 9

m  a  hloubce  2  m  s asi  90  m  dlouhým  přítokovým  Žlibkem.  Nalézá  se  na  spojnici  mezi
Závrtem   u   habrůveckých   smrků,   závrtem   HP-5   a   Závrty   vprůbě.   V literatuře   dosud
neuveden.

HP-20 Jezevčí závrt na Močové
Poměmě velký, typicky mísovitý závrt o průměru cca 20 m a hloubce cca 3  m s malým

přítokovým  Žlíbkem.   Jeho   dno  je  proděravělé  jezevčími   norami,   podle  čehož  jsme  ho
s Amoštem   Hlouškem   dne   27.8.2005   pojmenovali.   Zá\m  je   nápadný   svojí   polohou   na
romantickém  lesni'm  paloučku  pod  Močovou,   v místě  bývalého  arboreta  s cizokrajnými
stromy,  v literatuře  však  není  dosud  uvedený.  Dne  31.3.2006 jsem  pozoroval jak  do  závrtu
vtékal  malý ponomý potůček o  průtoku asi  1  l/sek,  který ponorem na dně závrtu mizel  do
odlehlého neznámého podzemí (viz foto na s. 58).

Ponoiy v Úzkém Příhonu
Díky   ucpání   Habrůveckého   ponoru  při  jarní  povodni   vzávěru   března   2006,   došlo

k významným hydrologicko -speleologickým zjištěním v habrůveckém žlibku Úzký Příhon.
Přestože  průtok  rozvodněného  Habrůveckého  potoka,  opouštějícího  Kubešovu  louku  pod
Habrůvkou, byl mnoho desítek sekundových litrů (viz foto na s.26!), až do Křtinského údolí
přesto nedotekla ani jediná kapka! Dne 28.března 2006 M.Šenkyřík  objevil v Úzkém Příhonu

Fdí;toH#eéchkoýp;:to.T,scáěbky.`=č:|o:aHteén±iepĚísn,g'evdůéág:opmfiá.knoun::`:±es2á.:šo,:É
Hlouškem  podařilo  lokalizovat  místo  i  ještě  jiného  zakrytého  ponoru.  Tyto  lokality  jsou
samozřejmě  velmi  strategické  při  hledání  podzemního  odtoku  z Habrůveckého  ponoru,  a
proto budou námi nadále sledovány. . .

Ranni haiku

Ád-enpaaštsaeJ:hd::#á:R?uzím?
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2. Speleologiclý prob]ém Slanisk

Ponorný potůček na S]aniskách
Druhým ponomým místem Habrůvecké plošiny je lesní trat' Na Slaniskách, nalézající

*oc:=iJnioadťi:biT=kdyáčzm?J;#Feok#íps=::žuzdme=:::fg:iĚg:iyi:t#su-j|:%oj:žšrgaopg::.i:
nejlépe vypovídá fákt, že dokonce i při zvlášt' vydatném povodňovém tání sněhu najaře 2005,
neměl  tento  ponomý potůček  sílu  dokonce  ani  k tomu,  aby  pohnul  suchým  listím   na  dně
přítokového Žlíbku k ponoru.

HP-11 S]epý ž]íbek na Slaniskách
Ponomý  potůček  na  Slaniskách  však  přesto  v čase  dokázal  vyhloubit  na  povrchu

náhomí plošiny 93 m dlouhý, a až 2,5 m hluboký žmek, který slepě končí v poměmě velkém
mísovitém závrtu o průměru 22 m a hloubce 2 m.  V místě vyústění   přítokového žlíbku do
závrtu  se     nalézá  v minulosti  speleologicky  zkoumaný  ponor  HP-10   (BURKHARDT  -
ZEDNÍČEK  1951-1955, s. 65).

HP-10 Ponor na Slaniskách
V  letech  1947-1948  kopali  v místě  ponoru  inundačního potůčku průzkumou  sondu

habrůvečtí občané Milan Hudec,  Emanuel Jašek a Amošt Hloušek.  Výkop dosáhl hloubky 6
m a ve své spodní části se již zanořil pod skalni' stěnu. S výkopem bylo možné pokračovat dál

g;ěíi:::áyú2ievap|:ioše.sdo?.9ad#yjleařE)cťvei%g;šulšotě::.k(oBnffi|Áei3o[ito2:tbŘÍĚimK:
1951-1955,  s.  65,  HLOUŠEK,  Amošt,  osobm'  svědectví,  9.5.2005).  Nepatmé  sběmé  povodí
ponoru  Na  Slaniskách  však    zřejmě  dobře  korensponduje  s dimenzemi    „ Íe.s#j;c%  sk/7gz'c%

ári#o#|é"CsP.:#tr:Pí%e,"y;:zgr''3€'%."Bó=Oáe#i,V(eBdů"#&b#T'o#áNTčeÉéK#č
1955,  s.  65).  Podzemni' řečiště ponomého potůčku ze  Slanisek není dodnes objeveno,  ale dle
Rudolfa Burkhardta pravděpodobně směřuje  do 500 m vzdálené, a téměř o  150 m níže ležící
J;ers.k.yá:iJ(eÉ%a#kTde-SŽELa#ápEOÉopg;|:Ťj,e5?jes.ngj_e6Z;,Tlť:geěiíí::zpeř.stin:náněTÍ:Í:

grá3á;eÉiá|:?zeípD;á:Z"gÁaÉg|Z;5:,|,:|2o;:m:Í#ičp.o:dá;:í`řeÉ;o:É."J%#é4S:`íj:sdsž;
do  této  odlehlé  části  jeskynního  systému  Jestřábí  skály  podařilo  přítoko`ý  sifónek  „od
Slanisk"  částečně  vypustit,  a  po  snížení  hladiny  asi  o  40  cm,  nahlédnout  otvorem  nad
hladinou do neznámého, zatím neprozkoumaného pokračování (LANGER,1962, s.10)

Mezi závrtovou skupinou Slanisk a jeskyni' Jestřábí skálou ovšem musí někudy téci ve
velké  hloubce  neznámá  tzv.  Sevemí  podzemní  větev  Křtinského  potoka,  počínající  ponory
pod  Křtinami  vjeskyních  Rudolfově  a  Vokounce  (srovnej:  PRIX,   1948,  BURKHARDT,
1948,  BURKHARDT  -ZEDNÍČEK   1951-1955,  s.   66-68,  PRIX   1962  aj),  a  proto  není
speleologický průzkum ponoru na Slaniskách zcela beznadějný.

HP-12 Burkhardtův závrtek
Ve vzdálenosti  14 m JZ od uzávěrové  stěny slepého žlíbku Na Slaniskách,  se nalézá

v předpokládaném směru podzemního odtoku ponomého potůčku k Jestřábí skále, miniaturní
závrtek  o  průměru  2  m,  a  hloubce  pouhých  40  cm.  Přes  své  nepatmé  rozměry,  si  tohoto
'('v%Z;Cu#'íÁ=a°řťč°íšt"ě'e'p%o°dzeó=V'#o"pVoštíů:iu?;oB#iffědi']kt:Ú(BPůdri#í+=CžE#ťÉ]±

1951-1955,  s.  65).
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HP-38 Smetištní závrt
V lesních tratích na  Slaniskách  se nachází roztroušena řada dalších závrtů.  Asi  90  m

SSZ směrem od ponoru HP-10 je původně pěkný nálevkovitý závrt HP-38 o průměru 9,5 m a
hloubce 2 m, nyní však téměř z poloviny necitlivě zavezený vesnickým odpadem. V literatuře
není Smetištní závrt přímo uveden.

HP-35 Závrt u Leknínového jezírka
Další ze závrtové skupiny na Slaniskách je poměrně velký, ale mělký závrt o průměru

16,5  m a hloubce  1,9 m, do něhož z nedalekého mysliveckého jezírka stéká nepatmá, jen 25
m dlouhá vodní stroužka, která se na dně závrtu vsakuje do podzemí. Závrt je vlastně malým
slepým ponomým žlíbkem a je vhodný k založení průzkumné sondy. Dno závrtu je částečně
znečištěno   divokou   skládkou   komunálního   odpadu,   speleologicky   nebyl   závrt   dosud
zkoumaný (BURKHARDT -ZEDNÍČEK 1951 -1955, s. 66).

R.  Bukhardt  zaznamenal,  Že  i  nedaleké  myslivecké  „leknínové jezírko"  (kdysi  zde

:evE:nnycikčyeí`y('Éji#oAZ3Í;"řoí"ŽEDZNó|yé`ÉZ|';š#;;š?T."č6;.T::::i`nzur:ršo±ončem.sř:
potvrdit,  a  proto  uměle  vytvořenou  čtvercovou  prohlubeninu  mysliveckého  Leknínového
jezírkajako kraso`ý jev neeviduji.

HP-31
Směr podzemního  odtoku z ponomého Závrtu u  lekni'nového jezírka snad naznačuje

menší nálevkovitý závrt nalézající se  110 m Z směrem od závrtu HP-35. Dřívějším badatelům
byl tento malý zá\ri o průměru 5,5  m a hloubce  1,3  m, nalézající se stranou v levém svahu
žlíbku nad babickým chodníkem, jistě značně utajený. Jeho průzkum nemusí být nezajímavý.
Objevil j sem ho dne 25.5.2005.

HP-36 Závrt pod  Tyršovým sadem
V žlibku pod Tyršovým sadem nad Habrůvkou se nalézá další ze závrtů Slanisk. Jeho

nálevka má průměr 4,5 m, hloubku 2 m, dno je slibně čerstvě sesedlé, a dokonce v něm slepě
končí asi 25 m dlouhý mělký přítoko\ý žlíbek. Zá\m je tedy starým pohorem. Tento zái" byl
samozřejmě znám již starým habrůveckým  speleologům Amoštu Hlouškovi  a kol.,  ale více
neupoutal jejich pozomost, proto nebyl nikdy speleologicky zkoumáný (HLOUŠEK, Amošt,
ústní  sdělení,  2005)  a  ani  v literatuře  není  přímo  zmiňovaný.     Dle  svědectví  p.  Amošta
Hlouška byla v přítokovém žlil)ku, v těsné blízkosti V od   závrtu HP-36, za 11. světové války

2rE:];Z##ys#:óů§:žK:yk:řt,Po?:#:vgd°enc?7í#5°).VÉňěehg=5|29o4o55řs]i:°t-eLn5to°E::Ě
bezejmenný závrt spolu s p. Amoštem Hlouškem pojmenovali „Závrt pod Tyršovým sadem".

HP- 37 Závrt u babické stezlqr
Speleologicky   nejperspektivnějším   závrtem   v oblasti   Slanisk   se   jeví   být   dosud

prakticky neznámý Závrt u babické stezky, jemuž zde přiřazuji evidenční číslo HP-37.

s,e|e.k?u::isztánrc.ií;zá.*%uab|agb5i:k,évs#Zkoyíssek:T9:|Tsi.ň#,jJžyyBýorooíníÉp;a;#=ě3n6S,Ťéá:
historik speleologických průzkumů v Moravském krasu, Hugo Havel, projevuje při lokalizaci
závrtu  nejistotu.  (IIAVEL  1989,  s.  29).  Dokonce  ani  místní  znalec  R.  Bukhardt  neměl  o
umístění závrtu zcela jasno,  a proto  se  domníval  že  ,závr/e!m  z/  Z)czZ)z.cké'%o  cÁocý7tz'k%  Ís`Íezb{/"

JžeESDn#ČEí#;5T-á|l;53?g:5ásj:SÉ|yeníši.1i5o2rfi:f.egkickeéhF.ifisekdéá:ú(dzo::2í%F)Fak?g:é

že:L5ě2č:;i:n::yŤeem?*]evsž#é:P]ří3žděš:e&kývgday"Znáe#e#;:keeví=:tv°#í:ž::::kaL[=
babické stezky".  Nejstarší, dosud žijící veterán speleologie Křtinského údolí, pan Amošt
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Hloušek z Habrůvky (1929), mne k  tomuto velmi málo známému závrtu osobně přivedl dne
9.5.2005   a sám záim identifikoval jako ,Závrt u babické stezky"  a ačkoli v r.  1948  osobně

:iš:::-:,;.i`:i:o|du::skk:ost;,gjsgyi;::criž:ž::re;Leák;:eň-:ižlíeg-:pTžu:díiíčik:z?5i:e;;E
s.  58).

zk.m2`enáv;g?:ťklLp;o#,ož%.Hs:3#,Ťa(P.y`|Z5áovftau|8:b|i,Ckvíz:te#BS.Pi`e;#C,k5y|:oŤššž;
jeskyňáři    habrůvecké    skupiny    Speleologického    klubu    Bmo,    Amoštem    Hlouškem    a
Emanuelem  Jaškem.  Po  odkrytí  několika  kamenů  tehdy  snadno  pronikli  volnou  dutinou

ž#:#ai|estvě:#ímaika#ust`:,nzoau„,e::;4.„m,2|#"o.f:.v"ÝÉdóŘ%r:s:og?|;enžeeář|:isáě.Z:fí
bez  pažení  pokračovat,  a  proto  bylo  toto  pracoviště  předčasně  opuštěno  z důvodu  vyšších

ífirf3eÉtšížík,jinžcohš't, Sonsázbeníds::t:epcn;jí:í;r5.!%#)í:.  Následně  se  závft  std  zceia  nezvěstný
Závrt HP-37 U babické stezky se nachází v homí kotlovité části žlíbku, zaříznutého

do Habrůvecké plošiny, tzn. že morfologicky se již nalézá mimo Křtinské údolí. Závrt lIP-37
nepochybně je paleoponorem habrůveckých vod, které tímto  žlíbkem  stékaly z  Habrůvecké
plošiny,   do   Křtinského   údolí.   Žlíbkem   kdysi
vedla lesní stezka z Habrůvky na vlak do Babic,
a   proto    byl    podle    ní   zá\m       pojmenovan.
Speleologická      otvírka      tohoto      závftu      je
perspektivní,    nebot'   1ze    očekávat    ve    směru
paleoodtoku    ponomých     habrůveckých    vod,
komunikaci  závrtu  s rozsáhlejšími  podzemními
dutinami,  jejichž  relikt  byl  zastižen  vr.   1954
habrůveckými  speleology Amoštem Hlouškem a
Emanuelem Jaškem v Jašek-Hlouškově  dómu
230  m  vzdáleného  Závrtu   Na  Lazech       (viz.
BURKHARDT   ~   ZEDNÍČEK   1951-1955,   s.
114-115).  V budoucnu  proto  bude  jistě  vhodné
revizní průzkum velmi dobře situovaného Závrtu
u  babické  stezky,  zrealizovat.  Zde  se  však  již
nacházíme velmi  blízko území, které řeší ZO  6-
05 Fffiinské údolí.

Závrty lIP-35 U leknínového jezírka, HP-
31,  HP-37  U  babické  stezky  a  též  HP-36  Pod
Tyršovým    sadem,    zřejmě    vytvářejí    vrámci
Slanisk     samostatnou,     geneticlý     související
skupinu,   která   již   míjí   jeskyni   Jestřábku   a
habrůvecké  vody  odtud  odvodňovala  kz,    do
prostorů tajemných Lazů,  v nichž uŽ 50 let dole
nikdo nebyl. . . Arnošt Hloušek při samostudíu

(17.4.2006)

TO JSOU ALE DNESKA LIDl,
STAVĚT SNĚHULÁKY D0 CESTY!©
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3.      Speleo]ogický problém Děravlqr
HP-28 Ventarola na Děravce
Pověst o Děravce
Podle    staré   pověsti,   kterou   kdysi    vyprávěli    v   Habrůvce   homíci   zknížecích

Liechtenšteinských dolů,  má „Děravka" být velká neznámájeskyně na Rudicko -Habrůvecké
plošině.  Nikdo  však  neví,  kde  Děravka je.  Tuto  pověst  mi  na jaře  2005  vyprávěl  76  letý
speleolog  z Habrůvky  pan  Amošt  Hloušek,  ale  znal  jsem  ji  i  ze  svého  dřívějšího  studia
Bukhardtova literámmo odkazu. Zanořil jsem se proto do starých archiválií a zjistil jsem, že
tato pověst má reálné jádro, jehož kořeny sahají  až na počátek 20. století. Tehdy v roce  1914
měl  v};#z.kczy.z'c!' vj7zÁztmce  V.  Kubásek  objevit  na  Rudicko  -  Habrůvecké  plošině,  v lesní  trati
JVcr De'rcn;ce",  neznámou propast,  v níž  údajně  „s%€/ Á2/ko/  /eko#cz'cň  i;ocř`.  Kubásek však
objev utajil, a krátce nato v r.1915 padl ve světové válce. Objevenájeskyně zůstala nezvěstná.

Bočkova z_Dráva o Kubáskovu ob_ievu Děravkv Í 1922)
V  roce  1922, a opakovaně pak v  1928, se však o Kubáskovu objevu neznámé jeskyně

„#cr D€.rczvce" přesto  zmiňuje Antonín Boček ve  svých ,J'rďvoc7cz'cň  c7o Á4orcrvgAé'Áo  hcís# ".
Celý  Bočkův  inkriminovaný  text  o  Děravce  se  nachází  vjeho  knížečce  ,J4loravs`4ý  #czs.
Průvodce  celým jeho  územírri a jeho  krápnikovými jeskyněmi"  `rydai:i!é v  roce \92;2, v prErzí:,
kde se píše: „ . .  voc7y poÁ7.crč#jz' (z odtokového sifonu Rudického propadání) v podzemnz'poc/fz.
směrem jihozápadním  a jejich prcNděpodobný  běh na povrchu  náhorní  roviny  Rudicko  -
Habrů.)ecké označen přímočarým směrem skupin zá}mových, z nichž ony u  „DěrcNky"   jsou
snad nejdůležitější, neb  se v těchto místech podařilo r.1914  p.  ofic.  V.  Kubáskovi sestoupi[i
uvolněrým  otvorem do  studňovité  chodby,  z níž zřetelně  slyšel  hukot tekoucích vod.  Přesně
ono  místo  neoznačil,  chtěje  si  po  zkušenostech  při  pracích  v Morcwském  Jďasu  nabytých,
Ph°r%ebcuhgt`#tšít°#ee..VUBPor8ESůei!e2č2?as:e\dí°5:hp°řepba[gz3íEZž!'CššT#W.SÉ##ů#TSTš4dg°,

s.284) .  V novém doplněném  vydání svého ,J'r»odce" se r.1928 Antonín Boček  k objevu
nezvěstné  propasti  na  Děravce  vrací,  znovu  opakuje  všechna  fákta,  a  navíc  hodnověmost
S,V#e°g„fY:E%ČPÉ±Pírgá2!í,?:2ž2e7;.am°tnéh°ObjeviteleKubáskaoslovujedůvěmějakosvého

Hledání Děravky R. Bukhardtem (1949)
V roce  1948/1949  započali  badatelé  Rudolf Prix  a  Rudolf Bukhardt  „s)/f/GmcrJz.cb;

zákres  všech  závrtů  náhorní  roviny  Rudicko  -  Habrůvecké"  a..R.,  1949,  s.  30}).  PřŤiorn

ž:dŤ.i;in,aBEok#nk:ožůgásítéiÉroT;síi|,-Fg5é5Z,ajís:5S7e,.V13srťúRa:iá|?ogre;žmcked`;s:
s V.Kubáskem  „c'crsJo  cÁoc7z./",  ale Kubásek  se mu o  svém  objevu na Děravce přesto nikdy
nezmínil,   ačkoli   právě   Prixovi   ukázal  jiný   svůj   tajný   objev:  jeskyni   Silvestrovku   ve

š#í±:5ÍZR5í°[ií;49?es:°2U85řEb#éi='Ž'É3ÁN°ÍČ'Éyi'i;5iť:8šg,s#az'`t`oh(opglušoii
Bukhardt  usoudil,   že   onou  nezvěstnou  Kubáskovou  propastí  je   snad  míněna  jeskyně

|Sei::9sá:tyŤ,aD!::t.k:`!.ž;:.vl,:á'Oa)JV"eo,Ť:1#eémm-ú,dBoťk:Íi`#giz_acžEnDegíeásÉnÉT;05P|=|t;5n5:
s.57).  Do  Silvestrovky se   opravdu vstupuje propastí, která ústí u stropu obrovského  dómu.
Jeskyně je  však hydrologicky  opuštěná,  a proto  z ní  ,zřGíe/nj; Á#kof /eko#cJ'cň  iJod"  nemohl
být nikým  slyšen.  Chybějící zvukový efekt  se proto R.  Bukhardt snažil vysvětlit „ň/asz.07m
crčením (ska:povýďi) vod z vysokých komínů paidaidíí:ích na hladim někdy až 0, 5 m hlubokého
jezírka,  které  se v jeskyni objevuje po větších deštích"  (PRIX -FINRKllA:RI)líT 1949, s. 285).
Jeho  argumentace  se  ovšem  nejeví  dostatečně  přesvědčující.  Pro  případ,  že  by  Bočkova
lokalizace propasti na „Děravku" byla přece jen správná však naznačil, že i zde zná jeden
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nálevkovitý zá\m o průměru 4 m, o němž se mezi rudickými občany povídalo, že kdysi býval
hlubokou otevřenou propastí (PRIX -BURKHARDT 1949, s. 285).

SpeleohistorickÝ rozbor pověsti o Děravce
Při analýze výše uvedeného Bočkova textu (BOČEK  1922, s.  115) dospívám (r. 2005)

k názoru, Že jeho  zpráva o nezvěstné propasťovité jeskyni na Rudicko - Habrůvecké plošině,
včetně její lokalizace na lesní trat' „Děravku" -je autentická, a pozděj ší Bukhardtův pokus o
její ztotožnění s jeskyní Silvestrovkou pravděpodobně neobstojí. Boček jistě psal o událostech
jemu dobře  známých,  nepochybně  mu  důvěmě  sdělených  samotným  „ko/egoz/ "  Kubáskem.
Boček sice nebyl   fýzickým účastníkem objevu, ale jistě o něm byl jako „73ekor##ovcín); #cí/
moravsÁ€'  sp` €/€o/ogje "  dobře  infomovaný.  V. Kubásek  svůj  objev  učinil  na  „zájmovém
území"  německých  jeskyňářů  kdysi  mocné  Jeskynní   sekce   V.D.T.   (Verein   Deutscher
Turisten -sektion fúr Hóhlenforschung), kteří měli za časů habsbuského mocnářství a 1.
československé  republiky  ve  střední  části  Moravského  krasu  silné  dominantní  postavení.
Rudolf Bukhardt doslova uvádí,  Že   "#e.mecÁ,á io7zk#;#77ó 5`4z/pj./3cr m€Y/cr mo73opo/#z' v)7zkz!mne'

právo na celém území někdejšího liechtenštejnského panství"  (BNRK]lA;RDT 1949a, s. 302)
a bylo o nich známo, že ho dokáží zneužívat vůči „cizím" (českým!) jeskyňářům (viz. Prixovo
vyhnání  v r.  1911  -z pouhé  konkurenční  řevnivosti  -zjím  objevené jeskyně  Rudolíky  ve
Křtinském údolí, s následným zavalením vchodu!). Toto je s velkou pravděpodobností důvod,
proě V . Kubásek .po zkušenostech při pracích v Moravském krasu nabytých" ta:íiil sNů:] obiev
propasti na Děravce, jakož zatajil i jiný svůj objev: jeskyni Silvestrovku ve Křtinském údolí!
Navíc  A.  Boček vnáší zprávu  o  nezvěstné propasti na Děravce do  literatury již roku  1922,
tedy   pouhých   6   let   po  jejím   objevení.   Taktéž   osobnost   Antonína   Bočka,   pozdějšího
zakladatele  a  1.  předsedy  bměnského  Speleoklubu,  po  Absolónovi  muže  č.   1   na  kolbišti
moravské   speleologie   -  je  zcela  důvěryhodná,   a  jím  poskytnuté   sdělem'  jistě  můžeme
považovat  za  zcela  seriózní  infomaci.  Píše  v  oznamovacím  tónu, jako  zkušený  speleolog,
který  dobře  ví,  co  píše  -  a jeho  slova  nepřipouštějí  dvojí  výklad.  A  kdo  byl  samotný  V.
Kubásek?  Zřejmě  i   on  budí  důvěru,  neboť  sám  R.   Bukhardt  ho  charakterizoval  jako

á#íyť'3''š:ffziz?í:|éeée(sBkl:3g:::::PéTh.12::šus.f.:::!if|gtneámg:Íáí::oŮš.eKkubd=á:n::
společnosti  výkvětu  tehdejší  elity  speleologie:  Karla  Absolóna,  Antonína  Bočka  a  dalších.
®oznámka:  snad je  to  tentýž  Kubásek,  který  vjižní  části  Morawského  krasu  učinil  objev
slavné  „ochozské čelisti"  neadrtálce a byl též objevltelem Málčiny jeskyně. V_ Kubáska totiž
°_Znaa%Jve]Ě:a%!sjeevtt#reí]setů°,Crho°čZ.SÍÍÍÍ:]]ísgt;7a,Mkdáe]č#%s]#%2ě6Pr%ěd!eíhn:c:a#a;#áRv_ú%bpárs'#

lmed 3x, a to navzdory tvrzení oficiálních pramenů, že objevitelem je  K= Kubásek -`riz. in[i:fi]
článek o Málčině jeskyni, Speleo 2006 -v tisku)

To  ovšem  znamená,  že  tajemství  Kubáskovi  Děravlqr je  neodhalené  dosud!  Jak
speleologicky  tajemně jen  zní  to  slovo  „DĚRAVKA"!  Co  se jen  za tím  historicky  starým
jménem asi skrývá? Tato pověst jistě proto  musela kdysi, když ještě nebyla známa podstatná
část jeskynního  systému  mezi  Rudickým propadáním  a  Býčí  skálou,  po  zásluze  vzbuzovat
pozomost  a  jitřit  fantazii  speleologů,  kontemplujících  nad  speleologickou  problematikou
Rudicko   -   Habrůvecké   plošiny.   Dnes,   po   úspěšném   odhalení   tajemství   Jedovnického
podzemního potoka od ponoru až k vývěn+ však již  pověst o Děravce dávno ztratila na svém
kouzlu a nebýt několika letmých  zmínek na zažloutlých stránkách v Československém krasu,
byla by již zcela v zapomenuta.

Znovuobjevení lesní tratě ..Děravka" na Rudicko -  Habrůvecké plošině Í2005)
Ze stručných  literárních narážek je zřejmé, že generaci starých badatelů:  Boček, Prix

a  Bukhardt  byla  lokalizace  lesní  tratě  „Děrai;Ác7"  na  #áÁor#z' rovz.7?e' ra/cýz.cko  -  ÁczĎr#vé'cke'

ještě známá.  Ale  ani  oni přímo  neuvádějí,  kde přesně  lesní trat' „Děravka" vlastně je.  Toto
povědomí se postupem času vytratilo, takže když jsem se v r. 2005 vydal Děravku hledat,
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nežil  již   (pravděpodobně)   nikdo,   kdo   by   lesní   trať   Dě7.cn;Ái/   znal.   Dokonce   ani  jeden
z posledních   Žijících   pamětníků   Bočkových,   Prixových   a   Burkhardtových   dní,   znalec
místních  lesů,  76  letý  velmi  zkušený  speleolog  z  Habrůvky  pan  Arnošt  Hloušek  (.1929),
netušil,  kde  se  lesní  trať  „Děravka"  nacházela.  „Ve   Wrz.ewoi7ě  cícáo/í?  Á4l?žr7Á   že jGšfé  úhó/
k Rcfc7í.cj...".  Dokonce  ani proftsní lesníci  na Školním  lesním  podniku  Kftiny neví,  kde  by

±::L:;ťkéňg"m;TLfbgL#kÝd98khúťstri:S:::=:::#Ji#é*g2#v#řg=
polohy lesní tratě „ 7zcz Dčrcrvce " bylo pro mne proto prvotním úkolem při stopování pověsti o
nezvěstnéKubáskovějeskyni.

Když mi v dubnu 2005 otec Amošt Hloušek vyprávěl pověst o Děravce (kterou slyšel
od homíků v habrůvecké hospodě),  dostal jsem vnuknutí, že musím jít hledat až vysoko  do
samého nitra Rudicko -Habrůvecké plošiny. V mapě jsem si všiml, Že se tam vjejím středu
nachází velmi výrazný a dlouhý, hydrologicky opuštěný lesní Žlíbek (Košův Žlíbek). Napadlo
mne,  že  by  se  tam  měl  nacházet  neznámý  paleoponor,  a  vydal jsem  se  ho  hledat.  Nikdy
předtím  jsem  v tomto  velmi  odlehlém  a  speleologicky  opomenutém  zákoutí  Moravského
krasu,  nebyl.  A  právě  do  těchto  míst mne  dne  3.  května  2005  dovedla má intuice.  V okolí
žlíbku jsem si ihned všiml celé řady anonyrnních závrtů, z nichž některé mají dokonce čerstvě
prďřřříceriá   drra,   do   poďz!B:r[i:í.   ,Není-li   tento   závrtový   cedník   „Děravkou",   co   je   potom
Dércn;Ázz?/",   lamentuji.   0   několik  dnů  později   -   7.čer\ma  2005   -   definitivně   odhaluji
tajemství  lokalizace  lesní  trati  „Děravká".  V Moravském  zemském  archivu  mi  knihovnice
Barbora   Roučková   podává   starou   mapu   lichtensteinského   panství   v okolí   Habrůvky,
pocházjící  již   z roku  1826. Můj pohled na ní   ihned upoutává nápis „I)jraíka" (MZA, D9,
k.153,  sg.  624).  Je  to  Děravka!!!  Tímto  způsobem jsem  objevil  lesní  trať  „Děravku"  na
povrchu  Rudicko  -  Habrůvecké  plošiny  ajejí  speleologickou  problematiku,  pro  současnou
generaci.

Obiev Ventarolv na Děravce Í3. května 2005`
Dne 3.52005 jsem při speleologické rekognoskaci Habrůvecké plošiny, přišel v místě

vějířovitého soutoku opuštěných Žlíblů v lesní trati  Chvalkov, v Košově Žlíbku, v pramenné
oblasti  Wiehlova  údolí,  600  m  západně  od  Klostemamovy  studánky,  k  velmi  výramé
kumulaci závrtů.  V této anonymní závrtové skupině ihned upoutala moji pozornost zQjména
malá propadlinka v řečišti zaniklého paleotoku o průměm pouze  1,8   x  13 m a hloubce 0,75
m,  nalézající  se  u  úpatí  1  m  vysoké,  morfologicky  však  velmi  přitažlivé,  erozně  omleté,
skalky.  Proto jsem provedl prohlídkujejflio  dna,  a z něj jsem z průduchu v hlíně ke  svému
úžasu zřetelně ucítil jemně vanout chladný dech podzemí, až se květinka u průvanového místa
chvěla.  Ačkoli se toto průvanové místo nachází ve výšce 487 m.n.m.  (na základě odečtu ze
ZM  ČR), tzn.  velmi vysoko na povrchu náhomí plošiny, tak z něj  průvan vanul na počátlfli
května (2005)   směrem ven. Objevenou lokalitu jsem proto oficiálně pQjmenoval „Ventarob
na  Děravce" a v rámci jednotné registrace všech záiri Habrůvecké plošiny jsem ji přiřadil
evidenční číslo HP-28, které jsem vyrazil na měřičský bod a přinýtoval ho ke skále. Tajemné
vyzařování tohoto místa způsobilo, že jsem se rozhodl, Že této lokalitě budu věnovat veškerou
svoji speleologickou péči.

Konzultací tohoto zajímavého objevu jsem dále zjistil, že propadlinky u skalky si již

JL#žál;;`ÍkRíiic#,5=#Liioš,FimffiůĚOEĚěfEŠ\ťshí##
sdělení  6#005).  Na  základě  upozomění  pana  Zdenka  Fárlíka  (ZO  6-05)  jsem  však  byl
následně   uveden   na   stopu   důležitého,    ale   speleologicky   zapadlého    článku   Rudolfá
B"Ih:íirď+a;.„ Rudická plošina -nové východiště  objevů jeskyní Jedovnického potoka" , Ist;eŇ
vyšel před 46 lety v dnes téměř nesehnatelném čísle  1/1959  ý7dstjvéd;?)ic.% zp7.áv z 4chc}77!ovc} cz
oÁo/í (BURKHARDT 1959a)  R. Burkhandt v článku zveřejnil svůj soupis závrtů nalézajících
se v prostoru mezi tehdQjšími konci Býčí skály a Rudického propadání, včetně schematické
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mapky. Jeden z posledních existujících exemplářů tohoto čísla (1/1959)  y7agíjvéť%Á zpráv
z j4dbmovď cÍ ob/í, (které nemají ani v MZA) se mi nakonec podařilo sehnat k prostudování
až  od  samotného  archiváře  Historicko  -  vlastivědného  spolku  v  Adamově,  p.  Richar+da
Beránka,  který  mi  zapůjčil  svŮ  vlastní  osobní  výtisk.  Z článku,  i  z  přiložené  m* je
evidentní, že R.  Burkhardt „propadlinku" Ventaroly na Děravce znal již v r.  1959.  Uvádí ji
pod svým vlastním evidenčním kódem Ha 3.1/5   v soupisu závrtů lesní trati Chvalkov, kde se
zmiř[+],e .o :.,propadán_í  v korytě  periodického  potůčku,  Ckfif:rý  sie  propaidď)  někdy  až  u  m
±ap.offfÁzZ/tť#./ížnb]nJflht4qdebyla)bz}áriars'ondd@URKHAŘDT1959a-s.7).Tílml
způsobem se dozvídáme důležitou informaci, že „propadlinka" je ve skutečnosti pozůstatkem
starého (speleologického?) výkopu. 0 jeho autorství, jakož ani o dalších okolnostech výkopu,
však Rudolf Bukhardt bohužel nezanechává Žádnou bližší informaci. Vzhledem k preciznosti
všech jeho literámích záznamů, proto můžeme oprávněně předpokládat, Že mu tyto okolnosti
nebyly známy. Ventaroly si však R. Burkhardt na dně výkopu jistě nevšiml, protože jinak by
tuto  dokonale  strategicky umístěnou  lokalitu pravděpodobně preferoval ke  speleologickému
průniku na hledaný Jedovnický podzemní potok na místo  stranou ležícího problematického
Závrtu  u  Klostermanovy  studánky.  Vůbec  bych  se  proto  nedivil,  kdýby  tento  anonymní
speleologický  výkop  pocházel  z období  již  (dávno)  před  rokem   1945,  tedy  z časů,  kdy
Rudicko  ~  Habrůveckou  plošinou  procházeli jeskyňáři  německé  Jeskynní  sekce  „ yerGínw"
(VD.T.),  kteří  zde  prováděli,  pod  vedením  ing.  Feitla,  rozsáhlý  virgulo\ý  průzkum.  Jako
kuriózní    památka    na    tento    průzkum    se    zachovala    podivuhodná    virgulová    mapa
předpokládající   neskutečné   jeskynní   bludiště   pod   Rudicko   -   Habrůveckou   plošinou   a
Harbechami  (FEITL   1937,  BURKHARDT,   1960,  PRIX  -BURKIIARDT  1949,  s.  286).
Poválečným    odsunem    německého    obyvatelstva   však   již   brzy    zaniklo    povědomí    o
speleologické činnosti speleologů německé národnosti, kteří kdysi měli v prostoru Rudicko -
Habrůvecké  plošiny  a  Křtinského  údolí  silné  dominantní  postavení.  Do  tohoto  pohnutého
období tedy můžeme jistě předběžně datovat vznik anonymního výkopu v místě Ventaroly na
Děravce.  U „Áopczné son®/"  však každopádně  chybí (zjevná)  deponie, a proto výkop musel
být jen zcela nepatmých rozměrů.  A  nebo je  snad zamaskovaný?  A nyní  zpět k pověsti  o
Děravce:  není toto  nakonec  onen  hledaný  nezvěstný Kubáskův výkop  Děravlqy z roku
1914?!

5=kĚcž#%eE]#á;ř=;::Ě:t#íťpd®pomrdmsjž
neexistujícího   paleotoku,    který   na   povrchu    Z)ócág7zsAéh    os%vcr:    dnešní    Rudicko   -
Habrůvecké plošiny, vytvořil ve výškách kolem 500 -415 mjLrn. až překvapivě rozsáhlou síť
Žlíbků, povrchově odvodňující k Padochovu na západě. Podle současných geodetických údajů
se Býčí  skála nQjvíce přibližiúe k tomuto podezřelému místu v oblasti  Srbského  sifonu,  kde
míjí  7reJeícmo/# 7!cr Dérczvce ve vzdálenosti 380 m SZ  odtud a ovšem o cca 150 m níž. Směrem
k Srbskému  sifonu ale asi paleoponor neodvodňoval,  neboť mu k tomu zřejmě bude chybět
tektonická  dispozice.  Mnohem  pravděpodobnější  se  mi jeví  odtoková  cesta  z  paleoponoru
yen/czro/y  m  Dércrvce  JZ  směrem,  v souladu  s  tektorickým  zlomem  Košova  Žlíbku,  který
s velkou pravděpodobností generálně sledrie k jihozápadu, tzn. vstříc Býčí skále někam mezi
Škaredý sifon a Gotickou chodbu Tudyje to k Býčí skále vzdušnou čarou už 800 m daleko.

Altemativní teorie „oaralémí jeskimě" do Křtinského údolí a problém Tří kotlů
Prozatím   nelze    rozhodnout   zda    ye7eícwo/cz   ;'3cz   Dé+c"cG    nemůže    dokonce    být

paleoponorem   s vlastním   nezávislým   odvodňovacím   mechanismem   pod   Habrůveckou
plošinou, který se s jeskynní soustavou Býčí skály v podzemí nikdy nesetkal a prochází tudíž
ssamostatně  souběžně  s ní  do  Křtinského  údolí, po její  JV  straně.  Podotkněme jen na tomto
místě,  že  teorii  o  existenci  neznámé jeskyně  paralémí  s Býčí  skálou,  naznačil již  r.  1928
Antonín  Boček  v souvislosti  s  problematikou  tajemných  Tří  Kotlů  ve    Křtinském  údolí
(BOČEK 1928, s. 264). V roce 2005 jsem dospěl ke shodnému pocitu  nezávisle svým
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studiem   morfologickým.   Tím   by   se   pravděpodobně   začala   řešit   otázka   geneze   velmi
významného SV tektonického zlomu, který ve vývěrovém dílu Křtinského údolí vymodeloval
podivuhodný skalm' monument meandru Zubu času. Tento JZ - SV tektonický zlom od Zubu
času  protíná  velri  důležitou  závrtovou  linii  Tří  kotlů  a  vyznívák  SV  do  neznáma,  pod
vysoký masiv Habrůvecké plošiny. Tímto směrem se ve vzdálenosti 2 km od Křtinského údolí
nachází    ye#Ítzro/a #cz DeYrovc€, jejíž hloubkový potenciál  na dno  Křtinského  údolí  obnáší  -
157 m (odečet ze ZM ČR). Speleologické důležitosti celého přírodm'ho amfiteátru u Tří kotlů
si byl v tomto opravdu podivuhodném dílu Křtinském údolí plně vědom i sám mistr křtinské
speleologie   Rudolf  Bukhardt,   který   právem   vyzdvihl  jeho   hodnoty,   když   napsal,   Že

3:e#"am""j,?:,iůd##Tm:ržoÉ3gŇcÍ?Éií;;ío:''t#5:,s:67)?'Žgč%;cs*6_-3fpse.'Í:p'#cb#Jž3
k řešem'  této  problematiky  z Habrůvecké  plošiny  přirozeně  inklinovat  a  budeme ji  aktivně
řešit svými podzemními speleologickými průzkumy z pracovišť: z Děravky i od Habrůvky.

Závěr
6a5;Tvěď   na  všechny   tyto   zajisté   mimořádně   interesantní   otázky   nastíní   řádný

speleologický průzkum „Ventaroly na Děravce".  Z těchto důvodů jsem „Děravku" vytipoval
jako  detašované    speleologické  pracoviště  ZO  ČSS  6-31  S.P.P.M.,  s plánovaným  temínem
zahájení  otvírky jaro  2006.  Proto  dne  6.9.2005  proběhlo  u Ventaroly  na  Děravce  terémí
Správní řízení ve věci povolení  speleologického pracoviště za účasti:  RNDr.  Antonín Tůma

ftis;;:#eFž3.#r:a:žšýoTeacsíii#É:ťm%řž),(z#á:#ÍIše:#:Ížaž3s%ksůť_13e:
SPPM)  a jako  vzácný  host  se jednání  zúčastnil  zasloužilý  habrůvecký  speleolog p.  Amošt

F|l.oš:á;k.,rEicKhnňzukčff2Foě5n.é,Sř|=dyněby:š'osťee:;?loagis#vapr:j#eom#.zr*kuýHábffimv.erc.ťá
bezproblémově vydala ZO 6~31 povolení ke speleologické činnosti.

Situace na _oracovišti na iaře 2006
Dne  8.   ledna  2006  byla  provedena  zimní  kontrola  průvanové  činnosti  ventaroly.

V terénu leželo cca 40 cm sněhu, teplota dosahovala -9  stupňů. V místě průduchu ventaroly
byl napříč sněhovou pokrývkou výtátý malý tunýlek o průměru 5  cm se zledovatělou vnitřní
skořápkou. Ventarola na Děravce tedy dýchá jen málo, ale dýchá.

Dne 30. března 2006 zde byla provedena další kontrola během jami'ho tání sněhu. Na
náhorní plošině dosud ležela sněhová pokrývka, ale v „propadlince" Ventaroly přesto končil
svoji pouť poměmě bujarý ponomý potůček o průtoku cca 2,5 l/sek. Tímto pozorováním jsem
potvrdil,  že  Ventarola  na  Děravce  je  inundačním  ponorem,  na  což  poukázaljiž  r.1959
R.Bukhardt,  když  se  zmiňoval  o p€r;.oc7í.cÁém po/%kct,   který  se  propadá  7zevÁďy  crz'  2/  /  77g
tysoÁé sAo/b;pr-z-/.z.z'#z'm siJcz%c4, kde byla  Áopána sondcz a3URKHARDT,1959a, s. 7).

V přítomné  chvíli  (duben  2006) jsou již  v chodu  připravné  práce  k  fýzické  otvi'rce
tohoto slibného pracoviště na Habrůvecké plošině, které ZO 6-31 zahájí v nejbližším čase.

Některé da]ší závrty oblasti Děravky:

HP-33 Ponor na Chvalkově
Nepatmá prohlubeninka v korytě Žlíbku  11,5  m sevemě od Ventalory na Děravce.  0

tomto  nepatmém  „propczc}ó/ez'  v koryíeY perz.oc7z.cke'Áo poÍ%bz/ "  se  zmiňoval  BURKHARDT
(1959a, s.6,7).

HP-27 Závrt na Chvalkově
Ve   směru  předpokládaného   podzemnmo   odtoku  periodického   potůčku   z ponoru

Ventaroly na Děravce, se nalézá 23 m J směrem pěkný mísovitý zá\m HP-27 o průměru 8,7 m
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a hloubce  1,8 m, Bukhardtem evidovaný jako Ha 31/3  (BURKHARDT,1959a, s.6,7). Závrt
je nápadný svoji polohou u křižovatky lesních cest v Košově Žlíbku, v lesní trati na Kalech.

HP-29, HP-30, HP-41, HP-40 Závrtky sv. Antoníčka
Asi  130  m JV od Ventalory na Děravce  směrem ke  Klostermannově  studánce  se na

dně   lesního   žlíbku   nalézá   nenápadná   skupinka   miniatumích   mikrozávrtků,   které   zde
pojmenovávám  „Závrtky  sv.  Antoníčka".  Speleologicky  nejzajímavější  z nich je  typicky
nálevkovitý závrtek HP-41  o průměru 2,7 m a hloubce   1,4 m, s příkrými strhlými hlinitými
stěnami,   sesedajícími  do  neznámého  podzemí.   Stejného  typu  je   i  nedaleký   sympatický
dvojzávrtek HP-29 a HP-30.  Východní ze závrtků (In-29) tvoří nálevka o průměru 2,9 m a
hloubce 0,7 m. Druhý závrtek (HP-30) se nalézá na ose V-Z jen za půlmetrovým přepažením.
Má průměr 2,9 m a hloubku 1,1 m. Za zmínku v závrtové skupince u sv. Antoníčkaještě stojí
mikronálevka HP-40. Má průměr 1,4 m a hloubku pouhých 0,4 m a svým vzhledem i velikostí
zcela připomíná „Bukhardtův závrtek" v lesní trati na Slaniskách (viz. HP-12).

Závrty v Košově žlíbku HP-25, HP-26,  HP-42, HP-53
Jiná závrtová skupinka lesm' trati  Chvalkov,  se  nachází  na  dně  Košova  žlíbku Z od

Ventalory na Děravce. Nejkrásnější je zde typicky nálevkovitý závrt HP-26  o průměru 8,5 m
a hloubce 2 m, jehož dno jeví známky mímého sesedání. Bukhardt závri evidoval v r.1959
jako  Ha  31/2  a  vyzdvihl  jeho  speleologickou  důležitost  slovy:  „ve%  s/z.Ón);",  ovšem  ve
vztahu k tehdejším dobovým okolnostem (BURKIIARDT,1959a, s. 6,7). Dosud neevidovaná
vsedlinka  HP-42  (o  průměru 2,3  m  x  1,9  m  a  hloubce  0,7  m)  pak zřejmě  na  dně  Košova
žlíbku detekuje další paleoponor z nejmladší vývojové fáze Žlíbku. Na akumulační terase na
levém břehu Košova Žlibku se ještě nalézají malé závrty HP-53 o průměru 2,5 m, hl. 0,9 m se
sedajícím dnem, a HP-25 o průměm 2,7 m a hloubce 0,5 m.

Závrty u černých hlín HP-15, HP-17, HP-18, HP-39
0d Ventaroly na Děravce, asi  150 m SV směrem, se nachází v lesní trati „U čemých

hlín" další závrtová oblast. Zatím zde byla přidělena evidenčni' čísla HP-15,  HP-17, HP-18  a
HP-39.  Tato  oblast však ZO 6-31  speleologicky již nezajímá, nebot' zde  se již nacházíme v
blízko sti koncových partií Rudického propadání.

HP-43 Závrt u kamenné lávlqr
Ve  vzdálenosti 280 m  SZ od Ventaroly na Děravce  směrem k Býčí  skále,  se  rmlézá

v lesní trati  Nová seč,  nálevkovitý závrt  o  průměru  9,5  m  a hloubce  2,8  m.  Tento  závrt je
v literatuře znám jako ,Závri u  kamenné  lávky" (IIAVEL,  1989, s.  44 a  109) a Burkhardt
ho   evidoval   jako   Ha32/2   a3URKIIARDT,    1959a,   s.6,8).   Nálevka   závrtu   vznikla   na
akumulační  terase  na  pravém  břehu  Košova  Žmku,  sevemě  od  zářezu  koryta  zaniklého
paleotoku, tzn. že se dle   geomorfologického rozčlenění Rudicko-Habrůvecké plošiny nalézá
již na jejím „rudickém`` břehu. KoŠův žlftiek v těchto místech přepažuje  33 m SV od závrtu
historický kamenný můstek lesnické cesty, podle něhož byl závrt pojmenován.  R.  Bukhardt
v r.1959  „Zá\"  u  kamemé  lávky"  hodnotil -vzhledem  k dobovým  okolnostem  -jako
7zcícýev/.#j;  a  vytipoval  ho  jako  jednoho  z   adeptů  pro  případnou  speleologickou  otvírku  při
hledání    tehdy    neznámého   jeskynního    systému   na   Jedovnickém    podzemním   potoce
(BURKHARDT,1959a, s.8,9). Proto v zóvr/et c..  2 v /es'#z' #críz. Noi/á sec' zcJpoc.cÍ/z. v 7.oce /962

8r?ájzícšh"á6otfcvGe'Žo:ráoés,%#Ď|%Í:s.soocn%d?ťxĚ::R|estí,álži±3j6e,š%Uz#6P,giL9L6éi
1964), ale v zápětí již r.1965 píše R. Bukhardt o průzkumu v minulém čase (BURKHARDT,

i;:;).sT|o4u:k|ao#oE:dí3hsdvyěáeocst:l;.puoč:lsen:it#ácsheds;ěžeoričpssuh6ý-Coh|3B#káEAJYř?hL;
Svozila -však bylo na průzkum navázáno ještě v 70.  letech, kdy průzkumná šachta dosáhla
podstatně větší hloublq7 cca - 10 m, ale protože ,závrf #z.Ácrm 77epoz/šíe'/", bylo pracoviště
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28g:t,ěnMOŘŽzÉkyiy,J;esh,;.Y.sĚgEapvr|eozveant|:tveiEiyh;it2=miístťstgl:6nJ;ř;';no,5osbpť|es:|ě.dgei::j
průzkum Závrtu u kamemé lávky proběhl v letech  1975  až  1978  a výkop dosáhl hloubky -

ž:Č`#y-g]zl%8ýgč,í:.k:|7;.1.o%z?í##oT#;á:ťíi:jí##;voaJ#á:::caoižiitěhmdái:::
z vytěžených   sedimentů,   deponovaná   nad  .hranou   nálevky   závrtu.   Výkop   podle   všeho
nepřekonal  ani  akumulačm' pokryv uložený na dně Košova Žlíbku,  a proto  zřejmě nedosáhl

:šgvniís?osep2g|áž:vo:psř#?:dDměFvk*áo.v:nimjm?:o,tokž,:rzá#níbseápdrfjsetřždoněčgsešetá:šY
SPPM),  objevuje  se ještě  i  v tomto  soupisu  závrtů  Habrůvecké  plošiny.  Obnovovat  zde
speleologické  pracoviště  ZO  ČSS  6-31   SPPM  však  nehodlá.  Jak  dnes  víme,  Jedovnický

3o.qř|:=íŠE:t:áéE:dsi=Í=ec:av3eosok:tešžostdimná:eá3rieBzy:čžikál.avFníííp3ávžá:rike=:Táá:vÍ;
lávky, jakož i všech ostatních závrtů Děravky proto zůstává: nejasná.

Závrty na Dřínové HP-47, HP-48
HP-48 (Bukhardt: Ha 26/1) -oválný průměr 11,5 x 7,5 m na JV ose, hloubka 1,3 m,

připomínající  malou těžebni' jámu.  Jezírko  deštné vody na dně  každopádně dokazuje,  Že  se
jedná o lokalitu s hemetickou ucpávkou -ale Bukhardtovi se líbil (BURKHARDT  1959a).
Několik metrů JV od závrtu HP-48 se však nachází slibná nálevka závrtu lIP-47 (Bukhardt:
Ha 26/2)  o  průměru  3,2  m  a hloubce  1  m,  která  se  Burkhardtovi  taktéž kdysi  zamlouvala
(BURKHARDT 1959a).

Závrty v Průbě HP-49, HP-51, HP-52, HP-50
HP-49  -pěkný,  typicky  mísovitý  zá`"  vysoko  v levém  břehu  Košova  Žlíbku,  o

průměru  10 m,  hloubce  1,1  m,  s  24  m dlouhým erozni'm zářezem přítokového  Žlíbku.  Dne
31.3.2006  jsem  fotografoval  Závrt  v průbě   v hydrologické  fimkci,  kdy  se   dnem  závrtu
vsakoval  do  podzemí  malý  potůček  tajícmo   sněhu  o  průtoku  do   1   l/sek.   Tento  závrt
s ponomou fimkcí  je zřejmě zataraseným jeskynním komínem a zajíma\ý je svojí pozicí na
JZ dislokaci, jíž v nedalekém Křtinském údolí odpovídá strmý Žlibek se závrty HP-13  a HP-
14, což nemusí být nevýznamné, spíše však ale ponor na dně závitu odvodňuje do Býčí skály.
Bukhardt (1959a) tento nápadný závrt znal jako Ha 27/1  a ve své době (1959) to byl pro něj
7!e/.ó/jžšz' 7zespor#j; zái;rf Habrůvecké plošiny v neznámu před přítoko\ým sifonem Býčí skály
(BURKHARDT  1959a,  s.  6  a  8).  Závrt  HP-49  V Průbě  byl jedním  z šesti  závrtů v oblasti
Děravky, které se Burkhardtovi nejvíce libily (viz. IH'-43, HP-26, IIP-47, HP-48, a též závrt
Ha 32/5 v trati Nová seč na nedaleké Rudické plošině) (BURKHARDT,1959a). Závrt HP-49
je   jeden   z mnoha   ve    speleologii   prakticky    nezmámých   závrtů   Habrůvecké   plošiny.
Znovuobjevil jsem ho v rámci své vlastní současné rekognoskace dne  18.7.2005, a pohled do
Burkhardtovy  mapky  byl  pro  mne  pouze  zpětnou  vazbou.  Po  obou  stranách  dominantního
závrtu HP-49  V Průbě  leží  dva satelitní  závrtky HP-5l  o průměru  3  m  a hloubce  0,5  m,  a
závrtovitá nerovnost HP-52 o průměru 4 m, hl.  0,5 m. AŽ těsně pod hranou náhorní plošiny
jsem objevil krásný nálevkovito -mísovitý závrt HP-50  o průměru 7,5  m a hloubce  1,7 m,
který Rudolf Bukhardt (1959a) kupodivu neznal. Závrt HP-50 tedy muže být považován za
můj objev na Habrůvecké plošině (obj.24.7.2005).

Viděli jste už někdy
běžet psa: jezevčíka?
TO JE SRANDA!
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4.  Speleologický problém Klostermannovy studánky

Ponorný potůček Klostermannovy studánky
SV   okraj   studijního   území   Habrůvecké   plošiny   hydrologicky   vymezuje   pramen

Klostemannovy studánky.  Malý ponomý potůček, který ze studánky vyvěrá,  se zanořuje do
podzemí  poměmě  mohutným,  130  m  dlouhým,  až  32  m  širokým,  a  6  m  hlubokým,  slepě
končícím  žlíbkem    (SOBOL  1957,  PRIX,  R.,1962,  s.6).  Protože  pramen Klostemamovy
studánky  pramení  na  kulmských  hominách,  má  sice jen  malou,  ale  zato  trvalou  průtoční
hodnotu,  která  nepřesahuje  cca  0,5  l.s-'.  Ve  vzdálenosti  22,3  m  od  studánky  proto  stojí
v korytě potůčku dřevěno - hlinitá hráz, která kdysi  sloužila k umělému zvýšení průtoku na
ponomém potůčku, v době konání koloračních @arvících) pokusů.

HP-45 Recentní ponor K]ostermannovy studánp
Ve  vzdálenosti  107,7  m od Klostemanovy  studánky,  tedy  22,3  m před  uzávěrovou

stěnou slepého žlíbku, se v hlinitém dně žlíbku nacházl' recentní ponor potůčku tvořený malou
vsedlinkou v hlíně o průměru  1,4 m a hloubce 0,5 m. Dva metiy vlevo od současného jícnu,
se při úpatí svahu Žlíbku,  nachází ®římo pod měřičským bodem HP-45) druhá propadlinka.

HP-44 Slepý žlíbek Klostermannovy studánky, jeskyně č.1019
Ponomý  Žlibek  Klostemanovy  studánky  slepě  končí  ve  vzdálenosti  130  m  asi  6  m

vysokou,   příkrou   hlinitou   stěnou.   Slepé   zakončení   ponomého   žlíbku   Klostermamovy
studánb7 lze považovat za původně mísovitý závft o průměru 32,5 m a hloubce 6 m, v místě
paleoponoru.  0 ponomém Žlibku a přilehlém záviiu přemýšlel již r.1902 význačný krasový

Eť:tek'.r=igngEŽ,,,,H(eŘže-yE3Le5EP:okid,ej|š;áí:::3Sí,).%žcgoÉ:::e?z:o.v,ž,á?áel5or:::
Lřg,°č_žs.r::.Pd*;_;Ip°rdoypíddeándí°jh?Jduo#íSc%::aůťcBíýnč:ms°#;euťTvmýcvhn%ív%sde°fiopv°ědz(ff#fh°_

KOUDELKA,  1902,  s.31),  což  byl  úsudek  zcela  správný, ják  dokázaly  pozdější  kolorační
experimenty (BURKIIARDT 1959b aj.)

K tomuto  mi'stu (HP-44)  se vztahuje zpráva o existenci ventaroly, kterou zde v zimě
1958/1959  objevili  R.  Bukhardt  s  J.Jirouškem  jejíž  přítomnost  bezprostředně  iniciovala
zahájem' průzkumných prací v sousedním závftu IH'-22 (BURKIIARDT,  1959b).  yroce j962
by!e  zTočat_o  s otvír_Ťou  v místě   „mastného  fleku"   u  čelní  stěny  slepého  žlíbku.   Šachta
v,.hl?ubc_e :7y:_ .z_ast.i.hla_ h.orizomální  chodbu  pů`)odního  ponoru  Klostermanno:vy  studánky

S#ynoěRčŠK] :;:3ťs: 3J6e)ť°mé  evídence jeskynl'  MK),  #eró  smeYr-z//.e pod fo%Sec# závri

HP-22 Závrt u Klostermannovy studánky, jeskyně č. 1018
Ve   směru  prodloužené   osy  slepého   žlil)ku,   se  jen  za  pětimentrovým  přepažení

uzávěrové  stěny  ®o  níž  prochází  lesní  silnička)  nalézá    obrovský  skalní  nálevkovito  -
studňovitý závrt HP-22 o průměru 22 m, a hloubce asi -12 m: jemuž Rudolf Bukhardt kdysi
věřil.  Závrt  u  Klostemannovy  studánky je  v literatuře  poprvé  zmiňován již  v  r.  1902  M.
Křížem  a F.  Koudelkou,  vjejich  Průvodci  do  jeskyň  moravských,  kde je  mu  vypočtena

?_`].°?Ugbmh(P#Pzsfů8ůš#Lň#,téL9Coh2°*LP):+'a%í.nžJ6eod.°,Ve%š#2ho°.g%ge:ímpnr'8ht°oPp33:ŤŽZ:::
Klostemannovy  studánky  pozomost  speleologů,  kteří  odtud  hledali  cestu  do    neznámého
jeskynního  systému  na  Jedovnickém  podzemním  potoce.   Oc7  jo.   /e/  zc7e  prcícoi;cÍ/z.  Z)rcříy-z'
Rezové,  dr.  Sobol  se  studenty, J.Urbánek,  R.  Burkhardt,  0.  Zedriíček  a člerwvé  habrůvecké
skupiny:   A.Buchta,   E.Jašek  a  A.Hloušek,   crvšak  vždy  jen  po  krdtv  čas   a  bez  potřebné
v}/Íwo/os'fz. (BURKIIARDT  1959b).
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Obrat nastal v zimě  1958/59, kdy při prohlídce závrtů v širším terénu mezi tehdejšími
konci  Rudického propadání a Býčí  skály,  objevili R.  Bukhardt s J.Jirouškem při úpatí  6 m
vysoké uzávěrové stěny  slepého  žlíbku   pod Klostemannovou studánkou (HP-44)  „ mcL5Í72);
/e#"  ventaroly.  V červnu  1959  proto  zahájili  R.  Bukhardt,  M.Ptáček,  R.Russ,  A.Hloušek,
E.Jašek, B.Zouhar, J. Urbánek, J Hloušek, J.Malík a další otvírku závrtu, neboť předpokládali,
Že  odtokovou cestou ve  směru ponomého potůčku Klostemannovy  studánky proniknou do
tehdy  neznámého   úseku  jeskynního   systému   na  Jedovnickém  potoce,   mezi   Rudickým
propadáním  a  Býčí  skálu  (BURKHARDT   1959b).  Dne   15.VII.1959  R.Bukhardt  a  kol.
provedli  na  ponomém  potůčku  Klostermannovy  studánky  při  průtoku  asi  0,5  l/sek.  barvící
pokus pomocí  100 gr fluorescejnu při němž se obarvená voda objevila již asi za  15  hodin v
Přítokovém   sifonu   vBýčí   skále   (BURKIIARDT   1959b).   Průzkumem   dna   závrtu   byla
v hloubce  -12  až  -19  m  odkryta horizontální jeskyňka,  která je  dle  Burkhardtova posudku

Égoů;:ácekš:ěJ;:or=ší6#iEje;eo#o:fl:;r5:9gšd:aí#:o;sim:u:tti:č|T:běí;:5s:F:řEcth::9e#:íi;o
pod kótu 522,9 m na lesní silničce mezi závrtem a slepým žlíbkem (BURKHARDT  1959b).
V roce  1960 došlo v závrtu k sesuvu stěny  sedimentů ve stupní partii horní -k SV směřující
Cbhy;:bpy;opnrí°r%u:oy]3ozavpz°dc%s:í"5írmk°Ucvn#8R:RadssKmeířguíř,ísC.Z6d,:3Vroúcre°VLngí6C2h°vgsgž?]#žámňéě]jríě

začalo docházet na pracovišti ke stagnaci, neboť R. Bukhardt psal, že: „ .. . /.e z-ác7o#cz' rozs`z'řJ.r
počet pracovníků na tomto problérm,  aby  otvírka mohla pokračovat v takcivém tempu, jako
tomu  bylo  díky  účasti  habrůveckých  členů  v r.   1959"   a_ sc)úcí±smče  `ryzý`ial  dí3:Jšsí  zÁ:]c:"e
k účasti na řešení tohoto problému (BURKHARDT -PTÁČEK  1962).  V té době Bukhardt
uvádí z podzemí Závrtu u Klostemannovy studánky #e/.me'ne' di;ev e/óz.e poczzem#z'c% poÍzžčjb#,
z nichž nejstctrší hcirizontální etáž se nachází jlž asi 12 m pod terénem a je na ni vázána erozní
chodba  směřující  ze  dj3a  závrtu jednak pod  slepý  žlíbek  a  dále  směrem  „po  vodě"  kzJZ
(BURKHARDT -PTÁČEK 1962). Poslední zmínka o probflajícím průzkumu závrtu HP-22
pochází ještě  z r.  1963  (ŠTELCL,1964),  pak však již průzkum přGcÍc'cřs#e~ s`b7?Čj/ z dmoc7z/

Z3€:,?i'anfž:Zc.ovv"|z'e%P|íR%|l:`I!3F!|9eá5y).zNoaápseée:|:gic*řd?.i#b#z:E2ěj3.rá:
úspěchu, takže přes značný hlubinný potenciál zde bylo nakonec dosaženo hloubky pouhých
-2;2  rn  (HANEL  1989,  s.  109).  ®oznámka:  výsledb/  těchto  novějších  prací  zde  nemohly
bohužel  být  literárně  zaznamenány,  neboť  mi  ani  po  urgenci  nebyly  potřebné  materiály
zapůjčenykprostudování).

Závrt  u  Klostemannovy   studánky  je  jedním   znejvětších  závrtů  na  Rudicko  -
Habrůvecké plošině, který se svými dimenzemi blíží srovnání  se Třemi Kotly ve Křtinském
údolí. Jistě proto nezůstane trvale nepovšimnut jeskyňáři z Habrůvecké plošiny. Pod závrtem
lze  očekávat  další neznámé  hluboké,  těsné  puklinovité  propasti.  Lokalita je  sice  koloračně
navázána na Obří dóm v Rudickém propadání, ale výrazná závrtová linie JZ směru naznačuje
spíše původní ®aleo)odtok pod le`ý břeh Košova žlftiku, tedy pod sever Habrůvecké plošiny.
Současná  recentní  hlubinná  odtoková  cesta  ponomého  potůčku  Klostemannovy  studánky,
která se zcela nepředvídatelně chytla SZ zlomu do Obřího dómu Rudického propadání, bude
pravděpodobně jen stěží průlezná. V  JZ směru původního odtoku pod Habrůveckou plošinu
si však dokáži představit chodbu průstupnějších rozměrů. Zá`m u Klostermamovy studánky
(a přilehlá jihozápadní závrtová lirie) proto bude v budoucnu pravděpodobně více  přitahovat
jeskyňáře  z Habrůvecké  plošiny,  než jejich  kolegy  z Rudice.  V přítomné  chvíli  (r.2006) je
toto  staré  opuštěné  speleologické  pracoviště  zpustlé  a  dno  závr[u je  zavalené.  Mám  zájem

±;oaYi:žvmr:p2.::6asfi:,d.iJ;m;E::Fíd#:|áoeť=#;:eT::|s:::ci:dp=#vei::szpdoejevnšo±sz%o%zsesní:
31  ®řinejmenším v horizontu několika nejbližších let) neplánuje otevírat, neboť vidím vyšší a
zajímavější  speleologické  perspektivy  při  otvírce  600  m  vzdálené  Ventaroly  na  Děravce,
eventuálně i v otvírce některého ze záiri Jihozápadní linie od Klostemannovy studánky pod
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Habrůveckou plošinu. Závrt u Klostermamovy studánky je lokalitou o níž se studijně dělíme
s jesk)ňáři z Rudické plošiny.

Jihozápadní závrtová Linie HP-21, HP-16, HP-19, HP-9, HP17, HP-46...
Jihozápadní  závrtová  linie  pokračuje  za  závrtem  HP-22,  ke  křižovatce  lesních  cest

Křtiny -Rudice, kde se nachází zastřený mísovitý závrt HP-21  ®růměr 7,5 m a hloubka 0,8
m),    který   kdysi    sloužil   jako    místo    deponování    sedimentů   těžených   ze    Závrtu    u
Klostemamovy studánky (Hloušek, Amošt, osobní svědectví 2006). Někde v těchto místech
zřejmě   dochází   kbifúrkaci   chodeb,   z   níž   recentní   podzemní   potůček   Klostemamovy
studánky odtéká podél  SZ tektoiiického  zlomu do  Obřího dómu Rudického propadání.  Jako
no\ý názor zde vyslovuji svoji teorii o existenci vývojově starší paleoodtokové cesty výrazně
jihozápadnmo  směru,  která  Klostermannovu  studánku  původně  zřejmě  odvodňovala  pod

žže:ýHda:oTzváevc#é±`:]š;nž.HTpa:?9:ZT=:yoft%#zí=#3ť:[čoUÍ?n;dnzářžuos=P;:;o::gžn,:edž]ceek[Ž
v souladu  s geomorfologií  území.  Mísovitý  zá\m  HP-16  má  průměr  7  m  a  hloubku  1   m,
zatímco sousední HP-19 je typicky nálevkovitý, má průměr 9 m a hloubku 2 m, a jistě by byl
dobrý ke kopání. Asi o 100 m dál JZ směrem se nachází další velký nálevkovitý závrt HP-9 o
průměru  16 m a hloubce 2,8 m, který by též byl vhodný ke speleologickému zkoumání. Zde
jsme již 250 m vzdáleni od Závrtu u Klostemannovy  studánky směrem pod  Habrůveckou
plošinu  a  neodvratně  se  vzdalujeme  Rudickému  propadání.  V okolí  závrtu  se  nachází  celá
řada dalších (zatím neevidovaných) depresí, ale není vyloučeno, že některé z nich mohou být
zaniklé  doly.  Jihozápadní  závrtovou  linii jsem  sledoval  přes  další  typický  závrtek  HP-7  až
ktypické  závrtovité  sníženině  HP-46  o  průměru  6,5  m  a  hloubce  0,7  m,  kde  jsem  ve
vzdálenosti 450 m od ponoru Klostemannovy studánky svoji  rekognoskaci terénu prozatím
dne  12.7.2005  z  časových  důvodů  ukončil.  Již  teď  však  považuji  prakticky  za    jisté,  že
původní  paleoodtok  z  ®aleo)ponom  Klostermannovy  studánky  se původně  dál  JZ  směrem
pod Habrůveckou plošinu.  Tento geologicky starší jihozápadní odtok mne bude samozřejmě
velmi zajímat. . .

Bizoní haiku
Bizon!

Dnes jsem ve Křtinském údolí
viděl  bizona!

Né,
byl to muflon.

marek
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Závěr
Před příchodem ZO 6-31  na Habrůveckou plošinu by se těžko hledal speleolog, který

by  mohl  na  téma  speleologické  problematiky  Habrůvecké  plošiny  něco  zasvěceně  říct.
Problematika  Habrůvecké  plošiny  byla  současné  generace  jesbňáňů  více  méně  neznámá.
Toto  vákuum  částečně  odstranil  teprve  Projekt  speleologického  průzkum  Habrůvecké
plošiny sepsaný v srpnu 2005 jako neveřejné číslo Acta  Speleohistorica  5/2005  speciálně

%oisíůtřžáuk,asdpnrí:yor3:nízoacťmor6šS#aeiéo%eg%;kty:.táíečdis.?,?u,%ĚmkyvEgl2*g5Z,:
Doplněným    a    1.    autorizovaným    vydáním    tohoto    Projektu   je    tento    sbomík   Acta
Speleomstorica 7/2006.  Soustředil jsem do něj výsledky  1  roku speleologického průzkumu
ZO 6L31  této oblasti a jistě již teď přináší řadu cenných poznatků o zkrasověm' této donedávna
zapomenuté části Moravského krasu. Speleologická problematika Habrůvecké plošiny byla až
dosud  zcela  zacloněna  slávou   Křtinského  údolí.  V blízkosti  takových  center  jeskymího
výzkumu  jako  je:  Býčí  skála,  Výpustek,  Jestřábka,  či  Rudické  propadání,  byla  až  dosud
Habrůvecká plošina pouhou druhořadou periferijní popelkou, o jejíž  speleologický průzkun
nikdo  nejevíl  zájem.  Nyní,  na  počátku  21.  stoleti',  však  žijí  speleologové  již  realitou,  že
většina hlavni'ch ®rimárních) speleologických problémů Moravského krasu je ve své podstatě
vyřešeria,  od ponoru k vývěru. V našem případě se ve střední části Moravského krasu jedná
zejména  o  jeskynni'  systém  Rudické  propadání  -  Býčí  skála,  který  již  je  prostoupen  po
podzemním  řečišti Jedovnického  potoka,  v celé  své  délce.  Tradiční  speleologické  magnety,
které až dosud na sebe poutaly pozomost starých krasových  badatelů, proto již ztrácejí na své
přitažlivé síle a dnešní potomci krasových dědů se proto musí porozhlédnout po svém okolí
po   problematikách   spíše   sekundámího   významu,   které   dosud  unikaly  pozomosti.   Tyto
„sekundámí"  problematiky  se  však  za  současné  situace  na  počátku  21.   století,     stávají
problematikami p r i m á r n í m  i   a pro dnešní novou nastupující generaci jeskyňářů jsou
vskutku   prubířskými   kameny   nárožními.   Tak   byla   např.   teprve   nedávno   „objevena"
speleologická  problematika  nenápadné  plošiny   Skalka  nad  Ochozí,   či   Mokrské  plošiny.
Rovněž problematika  Křtinského  údolí,  mezi  Vokounkou  a Třemi Kotly,  byla po  desetiletí
v důsledku  vojenské  „ochrany"  zdejšího  Výpustku,  více  méně  zakormervována.   Samotná

::ažmig;k:áÉ#kmso.?:šv#:p:rzř:É:Íž:p:o:nus:ae:á:ilířsú;:Vjšiváví;:i:Káá=:P;.;tr:,=T:é:Í
vtomto  sbomíku jsem  přinesl  závažné  indicie  o  zkrasovění  i  dalších  míst    Habrůvecké
plošiny,  z nichž nejzajímavější  spatřuji v oblasti  „Děravky".  Jsem  si proto zcela jist,  Že  čas
Habrůvecké  plošiny  teprve  přichází.  Na  Habrůvecké  plošině  se  nacházi'  neprozkoumané
závrty s potenciálem nejhlubších českých propastí, jejichž denivelační potenciál činí -120 až -
220 m!  Rovněž horizontálni' vzdálenosti od zdejších ponorů k vývěrům ve Křtinském údolí,
jsou  poměmě  značné.  Habrůvecké  ponory  a  paleoponory jsou  sice jen  malých  vtokových
kapacit,  a proto jistě nevytvořily žádné velkolepé tunely býčskoskalských dimenzí, nicméně
neznámé  odvodňovací  mechanismy  habrůveckých  podzemních  vod  přesto  musí  dosahovat
větších  vzdáleností.   Je  proto   až   k nevíře,   že   o   speleologický  průzkun  tak   mimořádně
zajímavého  a  krásného  vápencového  terénu  po  celá  desetileti  nikdo  nejevil  aktivní  zájem.
Habrůvecká  plošina  proto   stále   byla  „ úzGmz'm   #jkoÁo ",   speleologicky  neprozkoumaným

panenským  prostorem,  na  němž  se  dosud  jediné  speleologické  průzkumy  odehrály  před
půlstoletím. Za jediného historického speleologa, který ve speleologickém revíru Habrůvecké
plošiny v minulosti bádal a tím i za držitele nepsaných morálních práv, lze dnes označit otce
habrůvecké speleologie pana Arnošta  Hlouška z Habrůvky. Pan Amošt Hloušek nezná -a je
mu  zcela  cizí  -    konkuenční  řevnivost,  která panuje  mezi  méně  významými jeskyňáři  a

::fěTsi.ljgi.a.o.:á.i::Í:,:a;:.:ťráá:ž:pžgočkš#-3kfyn:iÉ:ůkm#egk::;.gš:Lií::ÍS|'ipž:
zde bádá, a ,zYe se zde zcrčdJo #eyco c7z'f " alLOUŠEK,   Amošt,  osobní  sdělení, 2005).  Sám se
průzkumu ZO 6-31 navíc, i přes svůj vyšší věk,  velmi aktivně účastní.
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Poděkování

gť3vn.kť|:#!rkgo::,:oí;giá:si:Í;:ČvšÍ;;3Š:l:e:o;;:ág::;:g;igo:rníoavsá`.:;ŘjiaD:rr:JC|?ÍDiůi5::.b:ef:
Tůmovi  (Správa  CHKO  MK).  panu  Richardu   Beránkovi  (Historicko-vlastivědný  spolek
v Adamově).  Barboře   Roučkové,   (Moravský   zemský   archiv   v Bmě).   Jednomu   Kristu

gopdaočbknoévT,upma::;cki|ČÉánriůoT,Zop:-%c,:#oěírrouhosvliéhoo#:#uš,ATnuoz:tářoHV,i;u:::rvui
z Habrůvky.  Radovanu  Drtilovi ze Křtin.  Mgr.  Petru  Kosovi   (ZO ČSS 6-12 Speleologický

#:R,:#u°)(zTo°mčásšj#ŽrésTcuhy9i:ehb3.žF,|:u(ZD°o,ěžg,g;:5(ž5Sťsž!e%)..]ENTD:ffvo`sa):ÍŘ`:#:
Kalandrovi  (Obecní úřad Habrůvka).  Doc.  PhDr.  Martinu  Olivovi  (Ústav Anthropos MZM).
Paní   lreně   Rozsypalové   Ústav  Anthropos   MZM).   PhD.   lnně   Mateiciuciové.   Panu
děkanovi  ze  Křtin  P.Tomáši   Prnkovi.   Pani   Hlouškové   z Habrůvky.   Bobovi   Klváňovi

tč,R;Jdoav,::éz:dfi|á,:raGW[oDsoAmŘri5Ť:=ké(Tnu+±7a,Po7:)É#.a_ši|:,uin:,|chM:::ši.Žnaih::Š:iná
firmě   GP.s    r.o.       (Roosveltova   9,   Bmo).    Danu   Zůdovi,    Jiřímu    Barnetovi,    Darje
Janíčkové,  Jiřímu  Kukletovi,  Radce  Kukletové  a  kol.  -  FAX  COPY,  (Jakubské nám.6,

Pumboo)h,?:nĚrok::TzpkíáiviN(?v:aái:ovvai|Z|F,a3rí!.y.v,Ě3ťíiíeuliHfia#ÍžkoGv:ozTeos|teš:i:;.RPT?,rJ
Chaloupskému,  Petru  Kučerovi  a  Petru  Nováčkovi  (ZO  ČSS  6-12  Speleologický  klub
Bmo).      RNDr.   Janu   Himmelovi   a   Petru   Himmelovi   (ZO   ČSS   6-11   Královopolská).
Veronice  Vlčkové  (sekretariát  ČSS)  a  paní  Jiřince  Novotné  (redakce  Speleofóra).   lng.
Vladimíru   Hrdinovi  (Alfa   Pasáž  Brno).   Ladislavu   Petlachovi  (Ochoz  u  Bma).  RNDr.
Miroslavu   Korbičkovi  a  kolektivu  pracovníků  vegetariánské  restaurace  Rebio  (Orlí  26,
Bmo): Daliboru Vankovi,  Petře Mirvaldové, Andree Axmanové,  Petře Plačkové.

Můj život s otcem Arnoštem
Otče -je ráno,
jde se bádat!

. . .alespoň deset kyblíků.
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Výroční  zpráva  o  činnosti  ZO  ČSS   6131   Speleologický
průzkum poustevník Marek (S.P.P.M.) za rok 2005

r.ku|ysž?C:.2voáo5záť|`á:íM.orrga=kí:e%aessukeTs:Fe:::|n.aji:?ésps;`:|oehči:;os::kžcohzčgšde6C-h3ř
Speleologický   průzkum   poustevník   Marek   (S.P.P.M.)   Kjejímu   založení   došlo   dne
1.ledna  2005  u  Sovího  komína  na  plošině  Skalka.  Nový  speleoklub  má  7  členů:  Marek  P.

áer#hyškú,MaíL#;E.ínMBť3íig'TP#:ké:;:k#p:n;U::pmoí:í:.á,SLnéohvaápzega.sBši#ezká[ož.eraá:,];:
zk2/šGnosfGCÁ      vin4orcívsÁém      hcisat      #cřdyo;c%"      především      pro      potřebu      poklidného
speleologického  bádání  poustevnika  Marka  a  těch,  které  mu  Bůh  dá.  Předsednictvo  ČSS
schválilo vznik nové ZO 6-31 na základě korespondenčního hlasování v srpnu 2005. ZO ČSS
6-31     S.P.P.M.    se    následně    zaměřila    na    aktivní    řešení    speleologické    problematiky
Habrůvecké     plošiny     ve     střední     části     Moravského     krasu.     Povolení     kotevření
speleologických  pracovišt'  ZO  6-31   obdržela  na  lokality:  Závrt  u  Habrůveckých  smrků  a
Ventarola na Děravce. Habrůvecký ponor konzervujeme.

Průzkumné a dokumentační práce v Moravském krasu v r. 2005
Závrtek a jeslqrně  č.1421A Barunčina  pod  Svatými schody.  Dne  1.ledna 2005 jsem při
pochůzceochozským   žlíbkem   objevil   20   m   J   od  jeskyně   č.1421   Paleoponor   dosud
nepovšimnutý  prořícený  závrtek.  Zával  pod  jeho  dnem  pravděpodobně  uzavírá  neznámý
jeskynni' portál, který by svojí velikostí a pozicí mohl nabýt i na archeologickém významu.
Lokalitu  jsem  pojmenoval  po  poustevnici  Barunce,  s ni'Ž  jsem  potkal  silvestrovskou  noc
předtím na j. Pekámě ÍvJ.z. fpe/eo 2006 -v Íz.sh/
Jeskyně č.   14218 Jannila. Současně jsem zanesl do literatury i nedalekou neevidovanou, 3
m dlouhou jeskymí plazivku, vzniklou korozmě na mezivrstevní spáře na strategickém místě
při  JV  úpatí  Lysé hory.  Tuto  lokalitu vykopal již dávno  před  r.  1985  Jan Hynšt z Ochoze,
který  ji   pojmenoval   po   matce   své   ženy.   Speleologicky   se   ale   nakonec   ukázala   být

;:X;mn#.°2U7`Í';iáscz#o2u#n:.".SD4#!i6.ii.2oo4jsemsivtomtoskalrimvýklenkuve
svahu Hádeckého  údolí  založil  svoji  poustevnu.  Vchod jsem  uzavřel  kamennou  zi'dkou    a
přitom jsem   v nitm jeskyně  nalezl koňský zub.  Dne 27.2.2005 jsem jeskyni  zmapoval  a o
poustevnické  epizodě  vjejí  historii  učinil  záznain  v literatuře.  Z důvodu  přenesení  mých
výzkumů   zjižní   do   střední   části   Moravského   krasu   zůstala  nakonec   Tulácká  jeskyně
meosí.ď+enÁ  (viz. Speleo 42/2005)
Plošina  Skalka.  Od  ledna do  dubna 2005 jsem pokračoval  v  intenzivních dokumentačních
pracech     na  plošině   Skalka,  v souvislosti   s chystaným    vydáním  památeční  monografie:
Plošina  Skalka  -  základní  studie  o  neznámém  speleologickém  problému  jižní  části
Moravského   krasu.  Acta   Speleohistorica  4/2005,   s.   1-70,   Brno,   duben   2005.  Ve
sbomíku  je   dokumentován   zejména  výzkum  jeskyní:   Novodvorský   ponor  -j.č.1410A
Ponomý  Hrádek  a  závrtek  Zub  -    j.č.   14108  Soví  komín  -jichž jsem  byl  vizionářem  a
v podstatě jediným  skutečně  aktivním  badatelem.  Sekundámě je  též  pojednáno  o j.č.1405
Malý  lesík,  j.č.1402A  Kulišáma,  j.č.1402  U  Studánek, j.č.1410  Ve  Skalce, j.č.   1410C  Na
Dolinách, j.č.1410D Ve smetišti,j.č.1407A Plší, j.č.1407 Hynštově na Rozměrkách ajiných
krasových jevech.  Zevrubně  je  zde  též  probrána  problematika  paleohydrografie  celé  této
minimálně   známé  krasové  oblasti  mezi  No\ým  Dvorem,   Březinou  a  Ochozí.   Speciální
kapitolku jsem věnoval   autobiografickému náčrtu osobnosti místního  jeskyňáře Jana Hynšta
(* 1937?)  z Ochoze,  jemuž  vděčíme  za  objev  „neviditelného"  závrtku  ZUB,  který  stál  na
počátku  objevu  zdej ši'  strategické  propasti j.č.1410B  Soví  komín.  Ívz.z.  z4cÍcJ  Spe/eoÁz.síorz.ccz
4/2004, též in. Speleoftórum 2005).
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Jeskyně  č.   1402A  Kulišárna.  Ve  dnech  22.-24.3.2005  jsem  provedl  její  dokumentační
průzkum,  při  němž jsem  objevil  6,5  m   nových  chodbiček,  s erozní  modelací  stropu.  Dne
25.3.2005 jsem  tento  miniatumí jeskymí  systémek  zmapoval  a  délka  polygonu  činí  9,1m.
(Speleofiórum 2005, Acta Speleohístorica 4/2005, Speleo 2006 -v tísku)
Jeskyně č.1407A Plší. Ve dnech 22.-23.3.2005 jsem provedl na základě žádosti dr. A. Tůmy
ze Správy CHKO mapování dosud neevidované jeskyně v Z svahu plošiny Skalka. Jedná se o
3,2  m  dlouhou  korozní  plazivku  končící  neprůlezným  zúžením.  Orientační  speleologický
průzkum jsem přitom provedl  pod  sousedním  „Toníkovým výklenkem".  Jeskyni  vykopal  v
60. letech 20. stol. Jan Hynšt, který ji též pojmenoval (ÁcÍcÍ Sp€/eotiJ.s/orz.ccz 4/200J/.
Jeskyně  č.1418  Málčina.  Ve  dnech   17.  a  21.3.  2005  jsem  učiril  zcela  nové  zajímavé
ydrologické zjištění v Hlavní chodbě,  když jsem si všiml, Že periodický potůček z Přítokové
chodby nad vodopádkem odtéká do Spojky „sme'rem k Porcíc7#z'm# Jómzf ". Při této příležitosti
jsem sepsal článek motivující ke speleologickému  průzkumu této opomíjené blátivé jeskyně
(Speleo 2006 -v tisku)
Jarní  ponor  nad  Malým  lesíkem.  Dne  27.3.2005  jsem  objevil  na  náhomí  plošince  nad
Malým   lesíkem   neznámý   inundační   ponůrek  jamího   potůčku   o   hltnosti   0,5   -   1   l.s-`.
s předpokládaným směrem podzemního odtoku do prostoru nedalekého lomu Skalka.
Lom  Skalka.  V roce  2004  se  začaly kolem  lomu  Skalka.  Šířit zvěsti  o  nastřelení  neznámé
jeskyně. Její vchod měl být sestřelením portálu pouze zamaskován a těžba v lomu měla být
odkloněna jiným  směrem.  Proto  jsem  na  poč.  r.  2005  občas  sestupoval  zplošiny  Skalka
k homí  těžební  stěně  lomu  a  odtud  jsem  nad  lomem  vykonával  anonymní  speleologický
monitoring.   Nyní  tain   ale   mají   rozmístěný  kamero\ý  poplašný   systém,   a  tak  tarn  již
nechodím.
Jeskyně  č.  1410E  Puklina  Ve  smrčí.  Dne  2.4.2005  jsem  provedl  mapovou  dokumentaci
dosud neevidované  tektonické pukliny  v Novodvorském údolí  ve   V svahu plošiny  Skalka,
která svojí délkou 2,2 m již vyhovuje temínu ,jeskyně". V 60. letech 20. stol. ji zkoumal Jan
Hynšt.

Závri nad třešňovým sadem u Březiny. Dne 26.6.2005 jsem na JV Babické plošiny, v těsné

::znkao|:tía:cT?eBnřaedziá:šÍ.kJ;tánsyád=Tá::uivyi`uť3i:ž.ýnyzáď4;of#6.|CÉaoi:o:4:4T7,:c2álť
si eviduje P. Kos (ZO 6-12).
Kanická  jeslqrňka  Dne  26.6.2005 jsem  na  podnět  dr.  A.Tůmy  ze  Správy  CHKO  provedl
speleologické ohledání dosud neevidované, cca 2 m dlouhé jeskyňky ve žlíbku nad Kanicemi,

JpeňiiJáú.paí;pB.aÉ;cnkue;plůši:á.gřůelznil;s#.Pssoi:|#;bze#kAofuš::#favovu5S#ížffl6::č|:jt:,cĚe2So:
století. K této lokalitě se zřejmě vztahuje zmínka z r.  1954 v Č€fkos/oi/ensÁé7%   #c!s`#,  r. ýTJ,
Č.2-4, s,  79, BrJ7o /9j4. Lokalita byla postoupena k dokumentaci P. Kosovi (ZO 6-12).
Jeskyně č. 1180 Kostelík. Při příležitosti zahájení svého působení ve starobylém kraji Vallis
Baptismi,  alias  Kyriteinensis  jsem dne 7.7.2005 um'stil na stěnu „Vinckova koutu"  v této
svaté   poustevnické   jeskyni   památeční   historickou   cedulku,   věnovanou   habrůveckému
almužníkovi   Vincentu   Doležalovi   (1862-1936),   který   vtéto   jeskyni   dlouhodobě   jako
poustevník  Šťastně  živořil.   Již  v listopadu  2005   však  zlomyslní  vandalové     památníček
vyplenili. Bude obnoveno na jaře 2006.
Habrůvecká   plošina.   V dubnu  2005  jsem   zahájil   detailm'   speleologickou  rekognoskaci

r:áE:eocu?éKPo[SšůvžT]rb°É:°mmamBe;;íP;#:.bĚ#=m#cíEtsoképhiždjEýc#;Sot:hmůz:F°bvy?:
základnl' empatické  seznámení  s neznámou speleologickou problematikou této  v současnosti
opomíjené   krasové   plošiny   a   současně  vytipování   nejvhodnějších   lokalit  k praktickému
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již  okolo  pěti  desítek  závrtů,  z toho  1  významný  ponor,  2  sekundámí  ponory  a  nejméně  5
sekundámi'ch občasných ponorů. Současně j sem zahájil sestavování  kvalitní karsologické
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přímo v terénu fixně označuji měřičskými body,  s vyraženými evidenčními čísly a s iniciály
písmen   HP.   Geodetické   práce   materiálně   sponzoruje   fima   G.P.   z Bma.   Problematice
speleologického    průzkumu    Habrůvecké    plošiny    byla    věnována    má    úvodní    studie:
Habrůvecká   plošina.   Moravský   kras  -  střed.   Projekt  speleologického   průzkumu,
dokumentace   a   ochrany   krasové   kraji'ny.   Acta   Speleohistorica   5/2005,   s.1-60,
Habrůvka,  srpen 2005, jejímž doplněným a 1. autorizovaným vydáním je tento sbomík Asp
č.   7/2006.   Se   speleologickým  průzkumem  mi   na  Habrůvecké  plošině  velmi   významně
pomáhá zdejší  zkušený speleolog   z Habrůvky p.  Amošt Hloušek  (* 1929),  který je ve  svém
požehnaném věku 77 let jedním z nejstarších jesk)riářů v Moravském krasu, dosud aktivním
veteránem s 60-ti letou historii speleologických průzkumu (od r.1945), zvláště ve Křtinském
údolí, kde je objevitelem j. Amoštky, j. v závrtu na Lazech, průkopníkem legendámí Babické
chodby Výpustku aj .  ÍHcÍcz Spe/é'oÁz.s/orz-ccí j/2005/
Závrt  u  Habrůveckých  smrků.  Hlavní  speleologické  pracoviště  ZO  6-31  na Habrůvecké
plošině v roce 2005. Průzkum závrtu zahájili dne 30. září 2005 Marek Poustevník -Šenkyřík
a   Amošt   Hloušek   z   Habrůvky.   Tímto   památným   aktem  jsme   po   55   letech   obnovili
speleologický průzkum Habrůvecké plošiny. Do konce roku 2005 se na závrtu uskutečnilo 33
pracovm'ch akcí, při nichž bylo nad závrtem postaveno těžební pódium, vztyčena čtyřnožka
s kladkou,   instalován   těžký   studnařský   rumpál   a   ruční   vrátek  -a   zahájen   hlubinný
průzkumný výkop.  Původní hloubka závrtu byla 205  cm.  V hloubce 450 cm bylo  dosaženo
skalního  podloží  dna  Žlíbku  v němž  se  podařilo  lokalizovat  skalní jícen  závrtu  s erozními
znaky.   V   hloubce   870   cm   objevujeme  jícen   paleoponomé   propasti   v lité   skále.   Dne
31.12.2005  se dno  speleologického výkopu nacházelo v hloubce -980 cm a lokalita se jevila
perspektiNrrí Tiíi ob;]e:`ry (Acta Speleohistorica 5/2005, Speleof iórum 2006)
Ventarola  na  Děravce  Dne  3.  května 2005 jsem  objevil  ve  středu Rudicko ~ Habrůvecké
plošiny  neznámou,  speleologicky  významnou  ventarolu.  Do  okolm'  lesní  tratě,  zvané  ve
starých análech „DeYrcn;kcr", lokalizoval A. Boček (1922) blíže neznámou propast, kterou zde
měl objevit r.1914 V. Kubásek. Bylo zjištěno, Že ventarola se nachází v místě velmi starého
anonymniho výkopu, o němž se nic neví. 0 jeho existenci se však neučitě zmiňoval r.  1959
R.  Bukhardt.  ZO 6-31  obdržela na Ventarolu na Děravce výjimku k průzkumným pracím.
(Acta Speleohistorica 5/2005, Speleof iórum 2006)
Bilá  hora  v Brně.  V r.   1993  jsem  v archivu  továmy  Zetor  objevil  zapadlou  historickou
zmínku o  existenci velkého  nezvěstného krytu z období  11.  světové války pod  Bílou horou
v Bmě.  V r.  2005  jsem  tuto  archiválii  odtajil  a  přenechal  na  dobádání  jiným  badatelům
bměnského podzemí Ífpe/eo 43/?OOJ/

g.E=Š.##gk#šíee##ahRááho.vvmepT3c#í]7;.8kofijt::e2voeo5k%r=#íá;e:::éá:Sosdsff6Í,í
chodby procházející v blízkosti kaple sv. Anny pod S ambitem a ráj skou zahradou. Celkem se
podařilo    objevit    cca    17    m    dlouhý   relikt   původního,    dosud   neznámého    barokního
kanalizačního  řádu  z   1.   pol.   18.   století   sloužící  kpodzemnímu  odvodnění   a  odvlhčení
Santiniho    stavby.    Tento    překvapi\ý    objev   nabude    na   významu    zvláště    pokud    se
z kanalizačního systému podaří objevit přípojku   z podzemí samotného chrámu Panny Marie.
Další  neznámé   zasedimentované  pokračování   chodby   směřuje   „ke  křtinskému  náměstí"
(Speleo 43/2005).

Publikační činnost
ZO ČSS 6-31  S.P.P.M. vydává vlastní archivní sbomík ACTA SPELEOHISTORICA. V roce
2005 jsem vydal  celkem  5  titulů ASp:  2/2005  o  Barunčině jeskyni,  3/2005  o jeskyni  Ř-27
Tulácké, 4/2005  o plošině Skalka, 5/2005 o Habrůvecké plošině a 6/2005  o Málčině jeskyni.
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míst, na nichž je naděje, že zůstanou uchovány. Hlavním archivním střediskem sbomíku Acta
Speleohistorica je  Moravský  zemský  archiv  v Bmě,  na  Žerotínově  nám.,  kam jsou  ASp
odkládána pro budoucí pokolení, ale kde jsou k dispozici k prostudování i dnes ještě žijícímu
zájemci (signatua: 11-24 861 ).
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Moravského    krasu    (1994-2004).     Objev    jeskyně    č.     14108     Soví    komín.    Projekt
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ponoru ve střední části Moravského krasu. Speleofórum 2004, roč. 23, s.23-26. Praha.
SENKYŘÍK,  M.  P.  2004:  Náčrt  paleosystému  Malý  lesík  vjižní  části  Moravského  krasu.
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v Ochozském  žlíbku  vjižní  části  Moravského  krasu.  Acta  Speleohistorica  2/2005,  s.   1-6.
Bmo, leden 2005.
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problému jižní  části  Moravského  krasu.  Zpráva    o  speleologickém  průzkumu  na  plošině
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části  Moravského  krasu.  Výsledky  speleologického  studia  novodvorských  ponomých  vod
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Praha.
ŠENKYŘÍK,  M.  P.  2005:  Historie  objevu  jeskyně  č.   1402A  Kulišáma  ®1ošina  Skalka,
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Praha.
ŠENKYŘÍK,    M.    P.    2005:    Habrůvecká    plošina.    Moravský    kras    -    střed.    Projekt
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ŠENKYŘÍK,  M.  P.  2005:  K původu jména jeskyně  Malý lesík u Březiny  (Moravský kras -
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pod  Lysou  horou  (Moravský  kras  ~ jih).  Acta  Speleohistorica  6/2005,  s.1-17,  Habrůvka,
[ŠíÉtŇPKagŘi9[±;.M.p.2oo5:indicieoexistencinezvěsméhohistorickéhopodzemníhoobjektuv

Bílé hoře v Bmě. Speleo 43/2005, s.15,  Bmo.
ŠENKYŘÍK, M. P. 2005 : Zápis o objevu podzemní chodby pod sevemím ambitem chrámu

§g#ž##ke,v#i2noá#:.S:ekl=:Éá2coeoÉysišlt::;7c,h:=Ě;mínaRozměrkách®|ošinaskdkq
Moravský kras -jih). Speleo č. 43/2005, s.32-35, Bmo.
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GEOSAN
služby pro
životní
prostředí

•      likvidace škocllivin ve vodě,  horninovém

prostředí. půdnim vzduchu
-     tecmcká pomoc při nakládáni s vodamL,
-      čerpaci zkoušky
-     odběry vzorků vody
~     výroba,  proclej, pronájem,  servis

a kompletace sanačních zařizeni

GEOSAN §pol. s r,o.
Tuřanka 107, 627 00 Brno

Tel.:  545 218` 193, fax.:  545 218196

Nabízíme služby `' oborech:

•   Oclmam a sanace podzemnjch vod a hominovélm
prostředí. lik`-idace staD''ch ekologický cli zátěží

•   Nepřetrži{á ha`,'arijni služba pm oclmnu a sanacx3

podzemních vod a honúnového prostředí

•   Inžeiiýrská geologie a geotechnika

í;l::.:Ěiri+:...``.
S-r.O.

TE©E3©Lmv
Niv.PŘi§ŤŘ®JE

DÁLK®MĚRY
LASERY

TOTÁLNi sTANEeE
KOMPASV

PLAN!METRY
GPS -SKLONOMĚRY

STA"VY-PÁSMA
LATĚ-MEZNiKY

VODNi VÁHY
TRASÍRKY

VÝROBA -SERWSS
ffiL!BRAeE

GP Brno
Rooseveltova 9-602  BRNO

WWW.gpprag ue.CZ

kopírováni
tisk
sken
prodej kancelářské
techniky a potřeb
servis

Jakubské nám. 6, 602 00   Brno
tel.:  542 216 411, fax:  542 216 408

e-m ail: faxcopy@faxcopy. cz
ww.feixíxypN.c;z

Callon



i<oriiorD44:mA-49ť/ÁSŽí5ni4
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brusiěské práce:  na kulato
na Otvory
na plocho

tel./fax: 544 216 520
mobi]:    605263%1

Dominikánské nám. 67, Brno, Zadní trakt

V Prostorácb čaýoqmy nalez:mete Pobodu,

Proroúovorspřáíeli.
inspiraciprovdšitq)orbu,

ikRdProticbéro2:ftmánínadšálhemčaýe.

poustevnik Marek, Chajovna.  prosinec 2004




