
My,  
níže podepsaní členové a příznivci České speleologické společnosti, shromáždění dne 24. září L.P.2005 pod 
památným Habrůveckým smrkem na Habrůvecké plošině, tímto žádáme předsednictvo České speleologické 
společnosti o udělení: 
 
 

ČESTNÉHO ČLENSTVÍ 
v České speleologické společnosti 

panu Arnoštu Hlouškovi z Habrůvky (∗ 1929) 
při příležitosti jeho diamantového jubilea 

60. let aktivního speleologického bádání (1945 – 2005). 
 
 

K naší žádosti uvádíme: 
„Pan Arnošt Hloušek z Habrůvky se řadí k nejstarším a též nejvýznamnějším členům České 
speleologické společnosti. S jeho jménem jsou nerozlučně spjaty velmi četné významné 
speleologické průzkumy v oblasti Křtinského údolí, a na Habrůvecké plošině ve střední části 
Moravského krasu. Své průzkumy  p. Arnošt Hloušek započal spolu dalšími svými kamarády z 
Habrůvky Emanuelem Jaškem, a Milanem Hudcem již po skončení II. světové války. Bylo jim tehdy  
okolo 16 let, když se díky přímluvě Rudolfa Burkhardtastali  tehdejší mladíci Hloušek, Jašek a 
Buchta již v r. 1947 řádnými členy brněnského Speleoklubu, a vzápětí je Burkhardt vnesl do 
literatury pod jménem „habrůvecká skupina Speleologického klubu Brno“, což bylo v 50. 
letech synonymum kvalitní objevné speleologie (BURKHARDT – ZEDNÍČEK, 1951-1955). Již 
v roce 1948 můžeme spatřit jména Arnošta Hlouška, a jeho druhů z Habrůvky, uvedena v 1. 

soupise členů „Českého speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně“ zveřejněném v prestižním  časopise 
Československý kras, kde se o nich na mnoha místech píše s respektem jako o agilních členech habrůveckých. Trojici jeskyňářů z Habrůvky 
přitahoval zejména speleologický magnet Křtinského údolí, kde se zajímali zvláště o jeho pravý, habrůvecký břeh. Jména Hloušek Jašek a 
Buchta byla díky Burkhardtově peru ve své době ve speleologii významným pojmem, a objevovala se při řadě důležitých – dnes již takřka 
legendárních - průzkumů. Pan Arnošt Hloušek dnes vzpomíná, jak svá speleologická bádání započali v  r. 1945 v čerstvě objevené jeskyni 
Jestřábce, kterou zkoumali souběžně s kolektivem Burkhardtovým. Následovaly průzkumy v jeskyni Vinckově,  pod níž  ve svahu objevil v r. 
1948 p. Arnošt Hloušek svoji jeskyni „Arnoštku“. Následně habrůvečtí členové brněnského Speleoklubu upřeli svoji pozornost 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 obtížného závalu legendární Babické chodby, kterou v r. 1950  pronikli do zakletých prostor tzv. „Salmova“ 
(?) Výpustku (Polákova galerie) (BURKHARDT - ZEDNÍČEK, 1951-1955, s. 42-44). Následně je pářící mrazová ventalora přivedla vysoko 
do svahu Křtinského údolí pod Habrůvku, kde úspěšnou otvírkou závrtu na Lazech (VÝBOR SK, 1954, s. 79),  učinili v r. 1954 zcela 
mimořádný objev „Spodního dómu“. Rudolf Burkhardt právem vyzdvihl skutečnost, že tento neobyčejně důležitý objev učinili prakticky pouzí 
2 badatelé: Arnošt Hloušek a Emanuel Jašek (BURKHARDT, 1959, s.7), a to krajně odvážným způsobem (BURKHARDT–ZEDNÍČEK, 
1951-1955, s.114-115), a navzdory naprostému nedostatku technických pomůcek (BURKHARDT, 1959, s.7). V dávné minulosti  provedl  pan 
Arnošt Hloušek se svými druhy i dva menší pokusné výkopy na Habrůvecké plošině, a to v  letech 1947 – 1948 v ponoru na Slaniskách, a 
v letech 1950 - 1951 v Závrtu u babické stezky. Krom toho se na pomezí Rudické plošiny významně podíleli v letech 1959-1963 na 
otvírce Závrtu u Klostermanovy studánky. Z trojice starých kamarádů z Habrůvky dodnes jeskyňaří již jen pan Arnošt Hloušek, který je v r. 
2005 nejstarším žijícím veteránem křtinské speleologie (ANTONÍNOVÁ 2004), i otcem speleologie habrůvecké. Ve svém požehnaném věku 
76 let je neobyčejně vitálním člověkem a aktivním speleologem, který dosud vykopává své speleologické sny v jeskyni Javorce, v závrtu na 
Lazech, v Babické chodbě Výpustku aj.... Dnes je pan Arnošt Hloušek důstojným členem ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí, a blízkým přítelem ZO 
ČSS 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek. Pan Arnošt Hloušek z Habrůvky je neobyčejně skromným člověkem, a v letošním roce 
2005 v tichosti slaví již své „diamantové“ jubileum 60 let  aktivního speleobádání (1945-2005). Z těchto všech  uvedených  důvodů si 
dovolujeme navrhout předsednictvu České speleologické společnosti pana Arnošta Hlouška (*1929) z Habrůvky za čestného člena České 
speleologické společnost (ŠENKYŘÍK 2005. )a současně přejeme panu Arnoštu Hlouškovi ještě mnoho aktivních let speleologického bádání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
                                                                 dne 24.září 2005 

Pod Habrůveckým smrkem 
na Habrůvecké plošině 
Moravský kras – střed 
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