
www.marekpoustevnik.cz  

Kdo jsme 

Česká speleologická společnost   

Vznikla za obrovského entuziazmu v roce 1978 na místě staršího Speleologického klubu pro zemi 

Moravsko - Slezskou v Brně. Odborné sdružení dobrovolníků jejichž posláním je ve volných 

chvílích se chápat krompáčů, kyblíků a jiných vhodných nástrojů a objevovat dosud neznámé 

jeskyně a podzemí prostory. Česká speleologická společnost je dnes hlavním garantem 

speleologických průzkumů v České republice, je prestižní společností, která je orgány státní správy 

vnímána jako hodnotný a seriózní partner při průzkumu a ochraně krasových jevů a historického 

podzemí. 

Základní organizace ČSS 

V České speleologické společnosti se v současnosti sdružuje 68 základních organizací 

(speleoklubů) s více než tisícovkou členů. Většina z nich je soustředěna v Moravském krasu. ZO 

ČSS jsou samostatné, řídí se Stanovami ČSS, mají právní subjektivitu, mohou nabývat práv a 

zavazovat se.  

Speleologický průzkum Poustevník Marek 

Základní organizace 6-31 České speleologické společnosti viz. ustanovená v roce 2005 na 

podporu speleologického průzkumu předevších ve střední části Moravského krasu (Habrůvecká 

plošina). ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum Poustevník Marek pevně spočívá na 

speleohistorických základech položených již v roce 1982 a svůj rodokmen odvozuje od ZO 6-12 

Speleologický klub Brno viz. ZO 6-31 nyní provádí průzkum a dokumentační práce především na 

Habrůvecké plošině (viz.) , komplexně je studována celá okolní problematika, zejména středu 

Moravského krasu. Našími schválenými pracovišti jsou: Závrt u Habrůveckých smrků a Ventarola 

na Děravce. Základní organizace 6-31 České speleologické společnosti má tu čest rozvíjet 

slavnou tradici habrůvecké speleologie, reprezentovanou panem Arnoštem Hlouškem s kamarády z 

Habrůvky. 

 

 

Jeskyňáři 

honosněji speleologové, ještě dříve skalní duchové. Svérázná drsná krasová komunita, čítající dnes 

v Moravském krasu několik stovek jedinců v různém stupni, kteří mezi sebou soupeří o objevy 

dosud neznámých jeskyní a podzemní zábory. Jsou přitom obrovské tlaky, v nichž vydrží žít jen 

silní a mírní. Jinak své sny realizovat nelze. Každému bude nakonec "odpuštěno" a sám se v Krasu 

stává folklórní postavou, démonem, nebo přímo pohádkovou bytostí. Moravský kras je třídně 
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rozdělený: jsou tu totiž lidé dobří i zlí. Moravský kras žije už dlouho a tohle všechno už dobře zná. 

Moravský kras je územím, v němž se věci dějí jiným způsobem. V Moravském krasu se učíme žít 

všichni a o tom všem je tento web! 

 

 

NEW 7.2.2006 : 

Prohlášení  
Dne 7.2.2006 byly speleologické veřejnosti představeny a předány k užívání Zprávy z 

Krasu.mk. Toto speleologické webové fórum zde až dosud chybělo, a proto věříme, že si najde své 

pravidelné čtenáře a dopisovatele. O fyzické fungování Zpráv z Krasu pečuje jedna ze základních 

organizací České speleologické společnosti. Zprávy z Krasu jsou nadosobním informačním a 

komunikačním médiem, které je otevřené všem pozitivním jeskyňářům. Vyzýváme každého, aby 

překonal omezenost "lokálního patriotismu" a aktivně psal do Zpráv z Krasu. 

 

Můžete nám pomoci tím, že do Zpráv z Krasu zašlete žhavé novinky z terénu, o něž se chcete 

podělít s ostatními speleology bezprostředně po svém sobotním či nedělním návratu z Krasu. Máme 

zájem zveřejňovat především terénní, nálezové a objevné zprávy a to nejen velkého, ale i zcela 

malého významu. Pište prostě o tom, co jste v Krasu o víkendu zrovna dělali. Své velké objevy 

prezentujte na titulní stránce www.speleo.cz a vše ostatní dávejte - na shodném principu 

jako "Speleofórum - Speleo" - do Zpráv z Krasu. Zprávy z Krasu však nepojímejme jako diskuzní 



fórum - k tomu slouží zcela jiná zařízení. Pišme jen o skutečné speleologii. 

 

Vítaná jsou též upozornění na osobní jubilea speleologů a jiné aktuální informace. Zprávy z Krasu 

jsou zde pro každého poctivého jeskyňáře, ale nikdo není nucen je číst. Obzvláště Vás žádáme, 

abyste vložili odkaz na Zprávy z Krasu do menu svých vlastních webových stránek (viz. níže). Tím 

získáte pocit sounáležitosti. Záleží to na míře Vašeho zájmu a na množství Vaších příspěvků, 

nakolik se "Zprávy" v "Krasu" ujmou. Chcete mít co číst? Tak napište Zprávu z 

Krasu... Přílohou Vaší aktuality může být i ilustrativní fotografie o webové kapacitě max. 50 kB. 

 

žádáme speleologicky živé ZO: 
- aby dle možností zaslaly 1 x do týdne do Zpráv z Krasu pár řádků o své činnosti, 

- a aby jste zaslali upozornění, když na Vašich vlastních webových stránkách dojde ke změnám.  

Děkujeme! 

Zprávy z Krasu.mk jsou tu proto, aby pozitivně propojovaly, pozitivně informovaly a přispívaly ke 

svobodě ducha. Ve Zprávách z Krasu nebudou zveřejňovány žádné neetické příspěvky. Kéž je nám 

radost naši společnou odměnou na tomto dobrém dílu! 

 

Zde je ke stažení prozatimní kód Zpráv z Krasu, který si můžete vložit přímo do menu svých 

vlastních webových stránek. Tím získáte klikací tlačítko skrze něž budete mít ke Zprávám z Krasu 

kdykoli rychlý a pohodlý přístup. Instalaci zvládne i webmaster amatér za 15 sekund. 

<a href="http://www.marekpoustevnik.mysteria.cz/speleo/zpravyzMKkrasu.html">Zprávy z 

Krasu</a> 

 
 

- realizační tým Zpráv z Krasu - 

 

Na všechny texty, fotografie i mapy zveřejněné na tomto webu se vztahují práva autorů! All Rights 

Reserved! 

NEW 2/2006: 

Výroční zpráva ZO 6-31 za rok 2005 celá zpráva 

V roce 2005 byla v Moravském krasu ustanovena, na speleohistorických základech z roku 1982, 

nová základní organizace České speleologické společnosti: ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum 

poustevník Marek (S.P.P.M.) K jejímu založení došlo dne 1.ledna 2005 u Sovího komína na 

plošině Skalka. Nový speleoklub má 7 ustavujících členů: Marek P. Šenkyřík, Miloš P. Muzikář, 

Patrick P. Bárta, Lubomír J. Sléha, Petr P.B. Špaček, P. Václav Groh OM, a Martin Böhm. Jak 

jméno skupiny napovídá, nová ZO ČSS byla založena "po zkušenostech v Moravském krasu 

nabytých" především pro potřebu pokojného speleologického bádání poustevníka 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 k 

otevření speleologických pracovišť ZO 6-31 obdržela na lokality: Závrt u Habrůveckých smrků a 

Ventarola na Děravce. Habrůvecký ponor konzervujeme.  

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/marekpoustevnik.mysteria.cz/speleo/vyrocnizpravaspeleo2005.html


Marek P.Šenkyřík, ZO 6-31 

NEW 14.2..2006: 

Ventarola u Švédova stola? 

Dne 27.1.2006 jsem si všiml na pravé straně pěšinky vedoucí ze Švédova stolu směrem k 

Netopýrce v n.m cca 330m.n.n průvanového místa. Při teplotách které sestupovaly až k -15 byla 

rozloha ojíněného místa téměř 5 m2. Víte o tom někdo něco? 

Pavel Chaloupský, ZO 6-12 

NEW: 24.2.2006: 

Článek o Kulišárně mapa 

Redakci Spelea byl odeslán krátký článek o jeskyni Kulišárně. Jedná se o velmi málo známou 

lokalitu v jižní části MK, mezi j. Malý lesík a j. Ponorný Hrádek. V r. 2005 jsem zde objevil 6,5 m 

nových chodbiček s erozní modelací stropu. Zřejmě se tedy opravdu jedná o ucpaný miniaturní 

paleoponůrek. 

Marek P.Šenkyřík, ZO 6-31 

N EW: 24.2.2006: 

Recenze: Jan Himmel: Bibliografie povodí Říčky v Moravském krasu 

V roce 2005 vydala ZO ČSS 6-11 Královopolská při příležitosti svého zlatého jubilea 50. let 

speleologické činnosti v Hádeckém údolí (Moravský kras - jih) záslužnou speleovědnou 

"Bibliografii povodí Říčky v Moravském krasu" (náklad 70 výtisků). Její autor RNDr. Jan Himmel 

v ní soustředil 618 titulů, počínajících rokem 1835 (1. zmínka o Ochozské jeskyni) až po vydání 

sborníku Speleofórum v roce 2005. Bibliografie si nečiní nárok na úplnost, ale protože je sestavena 

speleologem - vědcem, který se na problematiku Hádeckého údolí koncentruje celý svůj bádací 

život, jistě je více méně vyčerpávající. Přesto jsem v ní postrádal např. význačný článek kolegy 

Josefa Pokorného (též člen ZO 6-11) "Výzkumy v jeskyni Pekárně", který byl vyhodnocen jako 

nejlepší příspěvek ve sborníku Speleofórum 1998. Připomeňme jen, že Jan Himmel spolu se svým 

bratrem Petrem vydal již v roce 1967 svoji základní speleologickou knihu: "Jeskyně v povodí 

Říčky". Je moji milou povinností říci na tomto místě kolegu Janu Himmelovi, aby nyní - s 

odstupem téměř půlstoletí - vydal novou reedici této již dávno rozebrané knihy, která bude 

aktualizována na současný stav autorova poznání na počátku 21. století. 

Marek Poustevník - Šenkyřík 

 

poznánka: tato rezenze byla zaslána ke zveřejnění redakci Spelea 

NEW 3/2006: 

Pomníček v Kostelíku bude obnoven památeční cedulka 

Dne 7.7.2005 jsem umístil v jeskyni Kostelíku ve Křtinském údolí památeční historickou cedulku, 

věnovanou habrůveckému almužníkovi Vincentu Doležalovi (1862-1936), který v této jeskyni jako 

poustevník radostně živořil. Dle oznámení místního speleologa však památeční cedulku již v 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/marekpoustevnik.mysteria.cz/speleo/speleokulisarnamapa.html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/marekpoustevnik.mysteria.cz/speleo/kostelikpoustevnikvincek2.html


listopadu 2005 zcizili vandalové. Rovněž obraz "Panny Marie Lurdské - ochránkyně speleologů", 

který jsme v roce 2004 žehnali společně s otcem P.Václavem Grohem na borovici u Sovího komína 

na plošině Skalka, již krasový zloděj ze stromu odstranil. K obnovení památeční cedulky v 

Kostelíku dojde s příchodem jara 2006. 

Marek Poustevník, ZO 6-31 

NEW 3/2006: 

Jak předělat nifku na LED světlo? celý článek 

Na webu ZO 6-01 M.Hypr detailně a zasvěceně popisuje, jak předělat obyčejnou starou nifku 

pomocí kladiva na moderní vysoce svítivé LED světlo  

redakce ZzK 

NEW 3/2006: 

Odkaz na článek a mapu Balákovy propasti celý článek  

Článek a mapa o Balákově propasti se nachází na webu Moravského speleologického klubu, levé 

menu: LOKALITY: Velká dohoda 

Jan Mrázek, MSK 

NEW: 3.3.2006: 

Tuřanské podzemí poodhaleno celý článek 

V roce 2005 proběhl při příležitosti rekonstrukce suterénu bývalé jezuitské rezidence (dnešní OÚ 

na ul. Hanácká) průzkum zavalených barokních sklepů. Pracovníci ÚAPP Brno zde zjistili poměrně 

rozsáhlé sklepní prostory, které zanikly za funkce lihovaru někdy v 60. letech 19. stol. Zajímavostí 

je systém odvodňovacích kanálových štol, které byly v různých obdobích provázány s těmito 

sklepy a jejichž průzkum zde probíhá již od roku 2003 (NZ ÚAPP Brno, č.j. 219/03). 

Petr Kos, ZO 6-12 

NEW: 9.3.2006: 

Hynštova ventarola - vodní jeskyně? mapa 

V pondělí 7.3. a v útery 8.3. se konaly na ventarole další pracovní akce. Mám vyřídit od P. 

Nováčka, že v úterý dopoledne se v Hyntarole poprvé ozval z neznámého pokračování známý zvuk 

tekouci vody!!! Co tam asi bude? Nyní je potřeba vytěžit na povrch zakládky.  

Petr Kos, ZO 6-12 

NEW: 9.3.2006: 

Pozvánka na pěknou pracovní akci na Hynštově ventarole 

Vzhledem k mimořádné pokročilosti průzkumných prací na Hynštově ventarole (viz. aktuality na 

našich intern. stránkách), je v sobotu 11. března 2006 nutné zorganizovat větší bádací akci. Nastaly 

nějaké defekty na vrtaci technice, proto budeme muset do práce zapojit i naši el.-centrálu. Dále je 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.byciskala.cz/_frames.html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/speleoklub.webpark.cz/
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/marekpoustevnik.mysteria.cz/speleo/turany.html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.speleo.marvec.org/index.php?page=album%2Fshow%2Fcontent&f=42&album=12&pg=1


potřeba vytransportovat materiál ze zakládek v jeskyni na povrch. Je to už slušná štreka, takže 

každý človíček je srdečně vítán. Pokud se vám zadaří, a najdete si v sobotu trošičku času, tak 

bychom se mohli na pracovišti sejít společně v 10. hodin. Já začnu s Nováčkem chystat o něco 

dříve techniku, aby bylo vše na svém mistě a připraveno k bezvadnému provozu. Diky! 

Petr Kos, ZO 6-12 

NEW: 9.3.2006: 

Objevné zjištění v Netopýrce 

Poslední dvě noci se uskutečnily 2 průzkumné akce v jeskyni Netopýrce. Dne 7.3.2006 jsem si totiž 

všiml na konci pravé stěny hlavního dómu zdánlivě neprůlezné spáry s průvanovou činnosti. Nalezl 

jsem do této spáry nohama napřed, a k mému překvapení se tam pod převiskem nachází drobná 

průplazná prostůrka. Azimut zasedimentované chodbičky je "k Barunčině jeskyni", což je odtud 

napříč hřbítkem Svatých schodů ještě dobrých 100 m. Staré nápisy svíčkou v komínku dokladují, 

že nejsem první člověk, kdo toto skryté místo navštívil, ve speleologických mapách však tato 

chodbička není zakreslená. Včera večer (8.3.2006) jsem zde proto provedl předběžný speleologický 

průzkum. Aby bylo možné se proplazit až na viditelný konec chodbičky, musel jsem si uvolnit 

cestu vytěžením asi 7 pytlíků hlíny. Prostůrka se na konci zužuje do úzké pukliny. Bludný průvan 

přichází z podpřevisu s průhledem do hlavního dómu Netopýrky. K oficiální délce Netopýrky 

každopádně přibylo dalších asi 5 - 6 m. 

Marek P.Šenkyřík, ZO 6-31 

NEW: 9.3.2006: 

Jak psát do Zpráv z Krasu? po�li novou Zprávu  

Protože došlo k výpadku vzdáleného serveru, jehož službu jsme užívali při ediční práci Zpráv z 

Krasu, rozhodli jsme se vrátit ke klasice, tzn. že Vaše články bude vkládat a graficky zalamovat 

sám editor - webmaster. Své příspěvky prosím zasílejte ZDE Když všechno dobře půjde, bude Váš 

příspěvek zveřejněn ještě týž den, nebo den následující. Bližší informace o filozofii vzniku a psaní 

Zpráv z Krasu najdete v sekci Informace 

redakce ZzK 

NEW: 13.3.2006: 

Silná parta na Hyntarole mapa fotogalerie  

V sobotu 11.3.06 se na Hynštově ventarole podařilo sestavit silný bádací tým ve složení P. 

Nováček, J. Beránek, P. Kos, M. Večeřa, M. Šenkyřík a D. Talla. V průběhu akce, trvající cca 8 h., 

se podařilo vytransportovat na povrch celou zakládku materiálu z Přední síně a opět ji zaplnit 

kamením přemístěným z čelby Netopýří chodby. V pravostranném mendru se nám podařilo, po 

rozšíření poměrně úzkého okna, proniknout do menší síňky (Hučící síňka) s menší krápníkovou 

výzdobou. Ve stropu síňky zejí menší komínky, zatarasené zaklíněnými balvany a ve dně je náznak 

odtokového nánosového sifonu s naplaveným jehličím a větévkami. O pobytu netopýrů svědčí 

vrstvička guána, čerstvého trusu i drobných kůstek. Zatím je záhadou kudy se sem netopýři a 

vrápenci dostávají - naší cestou od vchodu jistě ne! 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasuaktualita.html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/marekpoustevnik.mysteria.cz/speleo/zpravyzMKkrasuaktualita.html
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Petr Kos, 6-12 

NEW: 13.3.2006: 

Habrůvecká plošina stále pod sněhem, aneb Těžební víkend v Závrtu 

u habrůveckých smrků  

Po sobotní výpomoci ZO 6-12 při průzkumu Hynštovy ventaroly, jsme v něděli plánovali s 

Radkem Drtilem pokračování těžby v Závrtu u habrůveckých smrků. Nový příval sněhu, kterého 

stále leží na Habrůvecké plošině téměř po kolena, nás však nakonec od průzkumu odradil. Již nyní 

ale uzrál plán zorganizovat na jaře v Závrtu u habrůveckých smrků "Těžební víkend". Během 48 

hodin se bude ze dna Závrtu na směny ve dne v noci těžit sediment s cílem vykonat maximum 

průzkumné a objevné práce v nejmenším čase. Tyto tzv. "Supertěžké výzkumy" se nám v minulosti 

velmi osvědčily. Tak např. v r. 1986 jsme během pouhých 48 hodin vykopali ze dna Propástky v 

Malém lesíku a vyvezli na deponii před jeskyní sto (!) důlních vozíků sedimentů a kamení, což 

vedlo k objevu "Hlavní odvodňovací chodby" a nepochybně to byl i počin hodný k zaznamenání do 

Guinessovi knihy krasových rekordů. V roce 1991 jsme "Supertěžký výzkum" úspěšně zopakovali, 

tentokrát v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, když jsme si na směny, nepřetržitě ve dne v 

noci, razili štolu v základech stavby, kterou jsme po 3 a půl dnech nepřetržité práce úspěšně 

objevili kryptu z 18. století: onu slavnou křtinskou kostnici s pomalovanými lebkami. Na jaro 2006 

plánujeme "Supertěžký výzkum" zorganizovat na Závrtu u Habrůveckých smrků a další 

podrobnosti Vám budou včas sděleny. Věříme, že nás kamarádi speleologové, ze spřízněných ZO 

na "Těžebním víkendu" u Habrůveckého smrku svojí účastí podpoří a že společně učiníme 

rozhodující významné objevy. 

Marek P.Šenkyřík, 6-31 

NEW: 13.3.2006: 

Speleofórum 2006 již za měsíc a fous  

Již za 40 dní se o víkendu 21.-22.2006 uskuteční nejvýznamnější společná akce českých speleologů 

SPELEOFÓRUM 2006, tentokrát však né v Rudici, ale až na severu ve Sloupu. 

redakce ZzK 

NEW: 14.3.2006: 

20. výročí propojení Býčí skály a Rudického propadání v jeden 

jeskynní systém  

Právě před 20 roky, došlo v zimních měsících roku 1986 na Jedovnickém podzemním potoce k významným 

objevům. Sen mnoha generací badatelů byl úspěšně završen - Býčí skála s Rudickým propadáním byly 

propojeny v jediný jeskynní systém o délce 12 km. Vy, pamětníci těch hektických dní, pozastavte se a nechte se 

na okamžik unést sladkou vzpomínkou při četbě 3 článků M.Piškuly, zveřejněných v r. 1986 v již zaniklém 

Stalagmitu článek1 článek2 článek3 

redakce ZzK 

NEW: 14.3.2006: 

15. výročí od objevů v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách  

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.nautilus.cz/JEDOVNICKY(1).html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.nautilus.cz/JEDOVNICKY(2).html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.nautilus.cz/JEDOVNICKY(3).html


V roce 1991 došlo k významným objevům v historickém podzemí chrámu Panny Marie ve 

Křtinách (objev kostnice s pomalovanými lebkami, objev hrobky opata Matušky aj.). Protože 

informace o těchto objevech si shromažďuje na svém webu též Farní úřad ve Křtinách, zájemci a 

pamětníci mohou nahlédnout ZDE Prohlédněte si též krásnou fotogalerii z podzemí křtinského 

kostela od Ladislava Lahody (CMA), který sice nebyl členem našeho bádacího a objevného týmu, 

ale dokázal nás navštívit s malinkým foťáčkem zn. Lomo v pravé chvíli ZDE Pokud si chcete 

přečíst zatím nejlepší článek z r.1994 o objevu křtinské kostnice s 1. interpretací unikátního objevu 

pomalovaných lebek, je zaarchivován na webu ZO 6-31 ZDE 

Marek P.Šenkyřík 

NEW: 14.3.2006: 

Mastné fleky u Švédova stolu - nové poznatky  

Když jsem to tam nedávno procházel zase pořádně mrzlo a ono jich tam bylo trochu víc... První a 

docela větší ojínění jsem sledoval vedle objevného vchodu do Málčiny. Je tam vidět maličká 

chodba která směřuje pod ten suťový kužel co je před Švéďákem. Další docela dost velká ojíněná 

plocha byla kousek od vchodu do Švéďáku (jen cca 4-5m) směrem k Netopýrce. A ještě další 

krystalky námrazy pod kamením jsem našel asi v polovině vzdálenosti mezi Švéďákem a 

Netopýrkou cca v polovině výšky toho celýho ostrohu, ale vždycky jenom menších rozměrů: 

největší 0,5 x 0,5 m a ty tam byly roztroušeně tak 4 na ploše asi 10x10m. 

Pavel Chaloupský, 6-12 

NEW: 15.3.2006: 

Revizní průzkum Paleoponoru v Ochozském žlíbku  

Včera večer jsem vykonal revizní vstup do Paleoponoru v Ochozském žlíbku. Tuto opomíjenou lokalitu 

vykopali v 60. letech 20. století bratří Himmelové, kteří chodbičku prozkoumali do vzdálenosti 6,5 m. Po té, 

hnáni svody Ochozské jeskyně, toto pracoviště opustili a chodbička se pozvolna zanášela sedimenty, takže se 

stala neprůstupná. Včera večer jsem dno plazivky prohrábl, takže nyní je možné se přes vstupní úžinu proplazit 

až k čelbě starého výkopu Himmelů. Na konci se plazivka překvapivě zvyšuje, takže se v ní dá téměř postavit. 

V revizním průzkumu Paleoponoru budu ještě pokračovat a případě, že se potvrdí jeho geneze, ZO 6-31 bude 

mít zájem si na tuto lokalitu vyřídit vyjímku k průzkumné činnosti. Chodbička "Paleoponoru" se nachází v 

místě výpustě podzemních vod ze Svatých schodů pod Lysou horu. 

Marek P.Šenkyřík, ZO 6-31 

NEW: 16.3.2006: 

Hyntarola-Hučící síňka  

Dne 15.3.06 proběhla další mimořádná pracovní akce na Hyntarole (Nováček, Kučera, Beránek, 

Matějíčková), kde jsme těžili narubaný materiál a započali s kopáním odtokového trativodu v 

Hučící síňce. Sedimenty jsou kypré s výskytem štěrkopísků, erodovaných vápencových balvanů a 

menších kulmáků. Svislá odtoková puklina je však úzká(10-20cm) a asi ji rozšíříme patronkami. 

Odebrali jsme také sedimenty s výskytem netopýřích kostí na expertízu. 

Petr Kučera, 6-12, 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/krtiny.katolik.cz/soucasnost/podzemi.html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.podzemi-cma.cz/podzemi/jina/index.htm
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.mysteria.cz/krtinykostnicespeleoforum94.php


NEW: 17.3.2006: 

Karbid 1 kg za 25 Kč  

je ke koupi v CAVEX clubu: prodejna SPIDER, v pasáži Dominik, na ulici Dominikánská 15 / 19, 

Brno (hůř se to hledá, ale skutečný jeskyňář to najde) viz. odkaz 

redakce ZzK 

NEW: 17.3.2006: 

Paleoponor v Ochozském žlíbku překvapil!  

Včera večer (16.3.2006) proběhla již druhá revizní akce v Paleoponoru v Ochozském žlíbku. 

Vstupní úžina, kterou do nedávna jeskyně končila na 2,5 metru, byla pročištěna do té míry, že se 

stala pohodlnou plazivkou. Bylo potvrzeno, že za úžinou se plazivka radikálně zvětšuje a dál odtud 

pokračuje fosilní chodba erozního tvaru, ucpaná sterilní suchou jílovitou hlínou "málčinského" typu 

. Délka Paleoponoru byla změřena na 7,3 m. Další výzkum je zde velmi perspektivní, neb chodba 

směřuje do prostoru mezi Švéduv stůl a Netopýrku, tedy přesně do míst kde na základě svého 

studia morfologie terénu tuším zcela neznámou jeskyni "druhou Málčinu" Nyní čekám na jarní 

povodeň. 

Marek P.Šenkyřík, 6-31 

NEW: 19.3.2006: 

Závrt u habrůveckých smrků - na kyblíček  

Dnes proveden s R.Drtilem další hloubkový průzkum závrtu. Při těžbě sedimentů byl pokles o 60 

cm, nacházíme se tedy v hloubce -12,4 m. Odtokový jícen paleoponoru má stále vertikální směr 

průběhu a stává se mimořádně úzký. Budeme muset zaměnit těžební kybl za kyblíček. 

Marek P.Šenkyřík, 6-31 

NEW: 20.3.2006: 

Webový portál ZO ČSS 6-31 S.P.P.M. bude otevřen  

Při příležitosti konání Speleofóra 2006 bude oficiálně otevřen webový portál ZO ČSS 6-31 

S.P.poustevník Marek. Vstup na naše webové stránky však bude i nadále jen pro požehnané. 

Marek P.Šenkyřík, 6-31 

NEW: 22.3.2006: 

Počasí v Moravském krasu dnes  

Stavy na potocích se už zvyšují, sníh však stále leží, ráno -1 a pršelo, mlžno. Letošní zima je nějak 

dlouhá. Otci Arnoštovi odešla do včelího nebe polovina včelstev. 

redakce ZzK 

NEW: 23.3.2006: 

Do Moravského krasu dnes přišlo předjaří  

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.speleopro.com/
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.mysteria.cz/
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.mysteria.cz/


Svítí jarní slunce, zem je ještě zmrzlá, ale sníh už nenápadně mizí - třeba letos nepřijde potopa. 

Sněhu však ještě leží hodně. 

redakce ZzK 

NEW: 23.3.2006: 

Závrt u Habrůveckých smrků chytl druhý dech  

Dnes jsme s otcem Arnoštem Hlouškem vyměnili kybl za kyblíček a pokračovali v dalším 

hloubkovém průzkumu Závrtu u habrůveckých smrků. S výkopem jsme dnes klesli o 70 cm (což je 

pro nás hodně) a zjistili jsme, že úžina paleoponorné pukliny se mění v regulérní paleoponornou 

chodbu v pevné lité skále o dostačující šířce okolo 40 cm, která zcela připomíná paleoponornou 

chodbu "Pannu" v Malém lesíku. Obavy, že paleoponorný jícen závrtu končí neprůlezným 

zůžením, se tedy nepotvrdily a dnešní dosažená hloubka činí - 13,1 m. SMĚR NAŠEHO 

PRÚZKUMU JE SPRÁVNÝ. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 24.3.2006: 

Archeologové z Rakouska dnes v Moravském krasu  

Skupina 15 archeologů z Rakouska pod vedením prof. Musila, doc. Valocha a dr.Mateiciuciové 

putuje dnes Moravským krasem. Budou navštíveny základní archeologické památky jako Kůlna, 

Výpustek, Býčí skála aj. 

redakce ZzK 

NEW: 24.3.2006: 

V Závrtu u Habrůveckých smrků dosaženo skalního dna vstupní 

propasti  
Dnes v hloubce -13,6 m dosáhli MPŠ a AH. skalního dna vstupní paleoponorné propasti. Směrem k 

"oltáři" je S-J- puklina participující na genezi paleoponoru zcela uzavřena litou skalou. Paleoponor 

pokračuje k J, tedy směrem k "Habrůveckému podzemnímu potoku". Jedná se o cca 40 cm širokou 

a více než 2 m vysokou puklinovitou chodbu zcela ucpanou hlinitým sedimentem. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 25.3.2006: 
Na Brněnskou kotlinu spadl 1. jarní déšt·. Snad ještě bude v Krasu jarní povodeň. 

redakce ZzK 

NEW: 26.3.2006: 

Paleoponor v Ochozském žlíbku - třetí akce  
V sobotní podvečer se uskutečnila 3. průzkumná akce zaměřená na pročiš»ování vstupního 

trativodu. Ochozská už teče. Nevlídno a vlhko v tento čas v lesích. Hýlové se tam koupou v 

kalných kalužinách. Již brzy přijde. Jaro. 



Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 26.3.2006: 

Speleoprojekt Mt. Kanin 2000m deep celý článek  

Ahoj kamarádi, příznivci, fandové ...., všechny vás nejprve v úvodu informativní zprávy, za celý 

organizační tým zdravím a omlouvám se za delší odmlku způsobenou komplikovaným, déle 

trvajícím stavem na kaninskich podich. Zde tedy malá osvětlující rekapitulace. celý článek  

O.Štos "Spider", Kóta1000 

NEW: 27.3.2006: 

Těžká práce na Hyntarole  
V sobotu 25.3.06 se uskutečnila celodenní pracovní akce, zaměřená na vynášku materiálu ze všech 

zakládek v jeskyni. Opět bylo vytěženo více než 100 kýblů kameni a hliny. V Hučící síňce byl 

zaznamenán slabý průvan v tzv. Východním komínku, který je ale značně těsný a zaplněn 

sedimenty. Dno komínku bylo sníženo a konstatováno horizontální pokračování s náznakem 

meandru do vzdálenosti cca 1,5 m, kde se strop chodbičky znatelně zvyšuje a o něco šíří. 

Sedimenty Východního komínku jsou úplně jiné, nežli hlíny s občasnými hrubými štěrky 

(kulmáky) v Netopýří chodbě. Jedná se o šedomodro-žluté jemně plavené jílovité písky s vysokým 

procentem muskovitu. Mám dojem, že by se se daly najít analogie např. v j. Pekárně a pravděpod. i 

v Tallově sifonu v Mechovém závrtu. Jedná se o horizonty v úrovni cca 360-354 m n.m. 

Petr Kos, 6-12 

NEW: 27.3.2006: 

Fotografická exkurze do Málčiny jeskyně.  
Dne 26.3.2006 proběhla exkurzně-fotografická akce do Málčiny. Potůček do Poradního dómku již 

teče a v Blátivém dómu se vytvořilo ohromné jezero. Jinak na povrchu se teplota pohybovala 

kolem 2 stupnu celsia 

Pavel Chaloupský, 6-12 

NEW: 27.3.2006: 

Paleoponor v Ochozském žlíbku - náběh na polosifon!  
Při dnešní akci v Paleoponoru bylo zjištěno vzlínání vody ze dna výkopu na 2,5 m od vchodu. V 

jeskyni je sice intenzivní skap, jezírko ale vzlíná především z hlinitého dna výkopu. S největší 

pravděpodobností sem prosakuje rozvodněný Ochozský potok, tekoucí jen 6 m odtud a o cca 30 cm 

výš. Druhým dnešním postřehem je úvaha nad původem podzemního potůčku v Přítokové chodbě 

nad vodopádkem v j. Málčině. Rozvodněný Ochozský potok má totiž hnědou bahnitou barvu, 

zatímco podzemní potůček na vodopádku v Hlavní chodbě Málčiny je sklovitě průzračný... 

Opravdu tedy pochází z "Ochozského potoka", jak dle chemického rozboru uvádí J.Himmel? 

Při zpáteční Cestě Ochozským žlíbkem jsem našel urženou sněženku. Komupak ji asi dám? 

Marek Poustevník, 6-31 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/speleoprojektMtKanin.html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/speleoprojektMtKanin.html


NEW: 28.3.2006: 

Habrůvecký ponor přetéká - důležitá zjištění v habrůveckém žlíbku 

Úzký Příhon  
Na včerejší oblevu zareagoval Habrůvecký ponor zahlcením, takže desítky sekundových litrů 

tavných vod tečou napříč loukou do habrůveckého žlíbku Úzký Příhon. Díky tomu mohlo být dnes 

učiněno útěšné zjištění, že tyto řádově desítky litrů/sek se ztrácejí dosud neevidovanými zakrytými 

ponory do podzemí, takže řečiště v dolním úseku Úzkého Příhonu je zcela suché a až do 

Křtinského údolí Habrůvecký potok nedotéká. To je ovšem pro nás, habrůvecké jeskyňáře, velmi 

příznivé pozorování, které však ještě bude nutné znovu prověřit. 

Rozvodněný Křtinský potok na dně Křtinského údolí vytváří "lužní lesy", takže jsem se musel na 

silnici do Adamova statečně přebrodit. Pod Býčí skálou se Křtinský potok dokonce rozlévá i přes 

silnici a z Vývěrů Jedovnického potoka se valí žlutá řeka jako po hydrotěžbě. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 29.3.2006: 

Potvrzeno: došlo k objevu nového ponoru na Habrůveckém potoku  
Při včerejší večerní kontrole bylo potvrzeno, že dne 28.3.2006 opravdu došlo v povodňovém řečišti 

Habrůveckého potoka v Habrůveckém žlíbku "Úzký Příhon" k objevu dosud neznámého 

významného ponoru. K úbytku vod dochází postupně na úseku několika desítek metrů a do 

podzemí zde mizí né zanedbatelné množství vody o řádově 20 - 30 sekundových litrech! Nyní budu 

přesně lokalizovat místo, kde ke vtoku ponorných vod do podzemí dochází. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 29.3.2006: 

Závrt u Habrůveckých smrků v noci "promluvil"  
Dnešní noc jsem strávil pod plachtou na těžebním pódiu Závrtu u Habrůveckých smrků. Díky tomu 

jsem mohl být svědkem podivných zvukových efektů. V noci začalo pršet. Uprostřed spánku mne 

náhle probudily zvláštní hlasité zvuky: jakési mlaskání a polykání. Toto "mlaskání a polykání" se 

ozývalo ze dna závrtu, tedy z hloubky 14 m podemnou. Zvuky se ozývaly ze dna závrtu po celou 

noc. Ráno jsem zjistil, že do závrtu vtéká vodopádkem malý ponorný potůček o kapacitě asi 1 l/sek, 

který si někde dole pročistil odtokový trativod. Současně však strhl několik kamenů, takže samotné 

dno závrtu je nyní nepřístupné. Tímto pozorováním byl dokázán náš dřívější předpoklad, že Závrtu 

u Habrůveckých smrků je dodnes hydrologicky aktivním inundačním ponorem Habrůvecké 

plošiny. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 29.3.2006: 

Wotanova jeskyně Beczi skála  
V období německého romantismu bylo v 19. století zaznamenáno německým mytologem 

podivuhodné sdělení: "Za dob římských bylo Brno jen menší osadou, nazývanou EBURODUNUM. 

Ta byla na severu chráněna MĚSÍČNÍMI HORAMI (SYLVA-LUNAE). V osadě se pnuly k nebi dva 

posvátné vrchy s prastarými svatyněmi: první byl zasvěcen bohu války WOTANOVI (dnešní 



Špilberk) a druhý (Petrov) bohu hromu DONAROVI. Oba kultovní stánky jsou obtékány dvěma 

posvátnými řekami: Švancarou (Svratka) a Weissache (Svitava) Řeka Weissache měla pramenit v 

blízkosti WOTANOVI JESKYNĚ ve WOTANOVĚ ÚDOLÍ v Měsíčních horách. A tam, ve 

WOTANOVĚ JESKYNI, v rozlehlé skalní síňi, ježící se zbraněmi, jest kamenný trůn na němž 

odpočívá sám bůh války WOTAN!! (dnes se však Wotanova jeskyně jmenuje Beczi skála, podle 

šumotu vyvěrajících vod...)" 

Marek Poustevník, 6-31 

(pozn.: jedná se o delší text, který byl na tomto místě redakčně zkrácený) 

NEW: 30.3.2006: 

Ventarola na Děravce je ponor! 

Habrůvecká plošina byla ještě před rokem ve speleologii neznámým pojmem. Teprve s počátkem 

působení ZO 6-31 v r. 2005 v této oblasti započal regulérní speleologický průzkum při němž jsou 

téměř každý den získávány nové významné poznatky. Včera večer jsem při rekognoskační 

pochůzce terénem zašel na budoucí - již povolené - pracoviště ZO 6-31 "Ventarolu na Děravce". 

Tato sledovaná lokalita opět překvapila. Ačkoli na náhorní plošině ve výškách kolem 500 m.n.m. 

dosud leží asi 25 cm sněhu a dosud zde i trochu mrzne, do "propadlinky" ventaroly se propadal 

relativně vodnatý potůček o průtoku 2-3 l/sec. Tím bylo potvrzena má dřívější domněnka, že 

Ventarola na Děravce detekuje paleoponor, nebo dokonce recentně dosud aktivní inundační ponor. 

Z hlediska praktické speleologie to samozřejmě považuji za důležité zjištění. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 31.3.2006: 

Jarní rekognoskace Habrůvecké plošiny zahájena 

V souladu s tím, jak mizí sněhy, započíná se nová rekognoskace Habrůvecké plošiny neboť né 

všude jsme s otcem Arnoštem již byli. Na vině je zejména intenzivní těžba dřeva, která v této 

oblasti probíhá zejména v poslední době, jež se vyznačuje vytěžením kmenů stromů a ponecháním 

v terénu jeho haluzí. Tím se Habrůvecká plošina na mnoha místech mění v téměř neprůchozí 

džungli schnoucích větví z pokácených stromů. Dnes jsem prošel oblast Slanisek kde jsem po 1. 

fotografoval v hydrologické akci Ponor na Slaniskách. Radost mi udělal Závrt v Průbě, který - jak 

se dnes ukázalo - je rovněž hydrologicky aktivním inundačním ponorem. Rovněž osamělý závrt s 

jezevčím hradem na romantickém lesním paloučku pod Močovou, je aktivním ponorem. První 

podlešťky už kvetou na Slaniskách, první žluťásek řešetlákový poletoval dnes vzduchem. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 31.3.2006: 

Povodňový stav na Habrůveckém potoku 

Habrůvecký ponor byl při povodni zahlcený a přetékal. Ale ani tento veletok daleko nedotekl... 

mizel do podzemí ve zcela neznámých ponorech. Objevům od Habrůvky ZDAR! 



NEW: 2.4.2006: 

Závrt u Habrůveckých smrků uzavřel sesuv promočené hlíny. 
V důsledku silného promočení hlinité stěny závrtu, kterou ponorný potůček proměnil v tekoucí 

bahno, došlo k sesuvu, který uzavřel vstup do zkoumané propasti na dně závrtu. Tuto kalamitní 

situaci bude ZO 6-31 řešit zorganizováním celovíkendové náporové akce, jejimž úkolem bude 

odtěžit sesuv a instalovat betonovou skruž. Po celý víkend se bude na Závrtu pracovat po 3 

hodinnových pracovních směnách, v případě zájmu i na noční směny. Akce se uskuteční poslední 

víkend v dubnu 28.-30.4.2006 , tedy víkend po Speleofóru. Speleologové ze spřízněných skupin 

jsou žádání, aby nás v této intenzivní akci podpořili svojí učastí, a přišli si pod Habrůvecký smrk 

odpracovat svoji směnu. Ve Zprávách z Krasu budou zveřejněny další informace, včetně rozpisu 

pracovních směn, na něž se již můžete hlásit. Jednu směnu musí tvořit minimálně 2, optimálně 3 

pracovníci. Pracoviště je pro těžbu výborně vybavené, chce to jenom investovat čas a energii. K 

hojné účasti Vás tedy tímto srdečně zve ZO 6-31. Kytary a čajovací hrníčky k večernímu ohni s 

sebou. Vzhledem k tomu, že jsme nová skupina, bude mít Vaše pomoc i moralní kredit. 

za ZO 6-31 Marek Poustevník - Šenkyřík 
 
 

 
Závrt u Habrůveckých smrků. Foto: Marek Poustevník 2005. 

NEW: 2.4.2006: 

Poselství jara. 
Už nejen první posel jara: žluťásek řešetlákový, ale i babočka osiková, babočka bílé C a 

samozřejmě paví očko vzduchem poletují. KJÁ KJÁ - napodobuje sojka káně u Habrůvky. Slyšeli 

jste to už někdy? Jděte do samoty do přírody, načerpáte nové síly. V Josefovském údolí tam právě 

ochránci přírody staví igelitové zátarasy pro žabičky. Všimli jste si jaká je žába Kráska? 

poustevník Marek 

 



NEW: 3.4.2006: 

K původu vod v Přítokové chodbičce nad vodopádem v j. Malčině 

(reakce na postřeh Marka Poustevníka, že voda v Přítokové chodbě v Málčině j. není zakaléná, a 

proto možná přímo nesouvisí s Ochozským potokem viz. Zprávy z Krasu ze dne: 27.3.2006 ZDE) 

Abych řekl svůj názor, tak jsem měl dosud podobný dojem, že ty vody z vodopádku nesouvisí s 

Ochozským potůčkem. Nikdo je nikdy neviděl zakalené, ani chlapy kolem J. Dvořáka v 50. letech, 

kteří si opravdu všímali ledasčeho. Neustále se hovořilo o silném skapu! Markův osobní poznatek 

jenom potvrzuje, že by to mohla byt krasovo-puklinová voda z masivu Hory. Toto nás vlastně 

motivovalo, když se začínalo s kopáním v Přítokové - snad to bude novou motivací pro některé 

naše mladší jeskyňáře "bahňáky", kteří nevěří některým odvážným teoriím "starších". 

Petr Kos, 6-12 

NEW: 3.4.2006: 

Petrovo speleovíno. 
Bylo lahodné, 

jemné, 

opojné - v to dobrém smyslu slova, 

a bylo v něm hodně lásky. 

marek 

NEW: 4.4.2006: 

Je známá nějaká vyvěračka na protějším svahu od Vývěrů Říčky?  

Včera jsem tudy šel a vyvěrá (spiš prosakuje) tam potůček s průtokem asi 2l/sec. Je tam podmáčená 

cesta zkoušel jsem to nafotit, ale neni z toho nic moc vidět. Hlavně mě zajímá jestli to je od Mokré 

nebo jestli to nemá nějakou prazvláštní spojitost s Říčkou. 

Pavel Chaloupský, 6-12 
 
 

odpověď: Ta cesta na dně Hádeckého údolí v úseku mezi Výtokem Říčky I a II bývá podmáčená 

dokonce i v parném létě, a proto tam přilétají sát vláhu motýli. L.Slezák usoudil, že tám zřejmě jsou 

zakryté vývěry z podzemí Mokrské plošiny. Každopádně je to věc málo známá, dobrý 

postřeh. (Marek Poustevník) 

NEW: 4.4.2006: 

Acta Speleohistorica  

Vážení kolegové, 

při příležitosti konání Speleofóra ve Sloupě, zajistí ZO 6-31 na sobotu 22.dubna dotisk sborníku 

Acta Speleohistorica č.4/2005 o Skalce a výtisk nového čísla 7/2006 o Habrůvecké plošině, které 

vlastně bude aktualizovaným doplněním neveřejného čísla 5/2005 (Projekt výzkumu Habrůvecké 

plošiny), které mnozí z Vás jistě drželi v ruce. Protože publikační možnosti ve Speleu se v poslední 

době zlepšily, přemýšlel jsem nad tím, zda dál pokračovat ve vydávání vlastní nezávislé řady Acta 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasu.html#malcinapuvodvod


Speleohistorica. Nakonec zvítězila myšlenka sborník ASp dál vydávat, s tím, že to budou vlastně 

výroční, nálezové či závěrečné zprávy speleologických průzkumů. Jako zajímavost uvádím, že o 

použití hlavičky "Acta Speohistorica" projevil zájem např. Petr Kos (ZO 6-12), který v rámci edice 

ASp zamýšlí vydat svá vlastní čísla pojednávající o Mokrské plošině a Březinské kotlině. Je tedy na 

co se těšit. Acta Speleohistorica - navzdory vždy nespokojeným kritikům - jsou základními 

publikovanými materiály o uvedených dokumentovaných oblastech, a proto by jistě neměly chybět 

v archivu či knihovně žádného skutečného zájemce. Využijte proto na Speleofóru ve Sloupu v 

sobotu 22.dubna příležitosti k opatření si vlastních výtisků Acta Speleohistorica - tato nabídka se 

nemusí opakovat. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 4.4.2006: 

Úklid Moravského krasu 22.dubna 2006 celý článek  

Ahoj kolegové,  

v příloze zasílám propozice úklidu krasu ke Dni Země, který nevhodně vyšel na sobotu 22.4., kdy 

je Speleofórum. Proto prosím, aby jste si ve svém okolí a na svých úsecích provedli úklid kdykoliv 

dříve (případně vyjímečně i později). Nasbírané odpadky v pytlích na severu krasu stáhněte nejlépe 

k silnici (nebo k lesní cestě) a dejte mi tom vědět, já vše 22.4. budu nakládat a stahovat do velkých 

kontejnerů. Využijte úklidu i k likvidaci nepotřebného materiálu z vašich základen a z vašich 

pracovních lokalit. Informaci o brigádě zasílám i na skupiny, které nejsou jmenovány v 

propozicích, zkuste také podle svých možností úklidové akce využít. Děkuji všem za spolupráci.  

Za Správu CHKO MK zdraví Tonda Tůma 

NEW: 6.4.2006: 

Obecní úřad Habrůvka má zájem sponzorsky podporovat činnost ZO 

6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek 

Jak vyplynulo ze včerejšího jednání se starostou obce Habrůvka p. Karlem Kalandrou, Obecní úřad 

má zájem sponzorsky podpořit speleologickou činnost ZO 6-31 na Habrůvecké plošině. Starosta 

obce hodnotil dosavadní čínnost naší ZO 6-31 velmi kladně a sám navrhl sponzorskou výpomoc 

obce. Tato pomoc se zřejmě bude týkat určité finanční částky v rámci možností obecního rozpočtu 

a též materiální výpomoci formou dodání nevyužitých betonových skruží, které potřebujeme do 

Závrtu u Habrůveckých smrků a jistě též na Děravku. Já velmi kladně vnímám zejména to, že 

starosta obce Habrůvka mi sám učinil tuto sponzorskou nabídku našemu speleologického 

průzkumu. ZO 6-31 spolupráci s OÚ Habrůvka vítá. 

Marek Poustevník, 6-31 

NEW: 6.4.2006: 

Pozvánka na vernisáž a výstavu Franci Musil senior 26.11.1926-

25.7.2000 pozvánka ke stažení 

Zveme všechny jeskyňáře a příznivce speleologického humoru, kreseb, grafiky a starých 

jeskyňářských fotografií na vernisáž a výstavu FRANTIŠKA MUSILA seniora (26.11.1926 - 

25.7.2000) . Vernisáž proběhne v Dělnickém domě Rudice (restaurace Tumperk) v sobotu dne 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/UklidMoravskehokrasu2006_upravenapozvanka.doc
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/pozvankanavernisaz.EXE


15.4.2006 v 15.00 hod. Zahraje skupina Knír, poté můžeme provést něco jako povrchovou exkurzi 

a večer, opět se skupinou Knír se zase sejdem. Výstava potrvá do 6.5.2006. Zvou pořadatelé: 

Tonda Chaloupka, Svatopluk Cigánek a Franci Musil 

NEW: 9.4.2006: 

Vandalský nájezd na Závrt u habrůveckých smrků 

Je mi líto, že mám pro Vás tuto negativní informaci, ale ze soboty na neděli vandalové řádili na 

Habrůvecké plošině. Již jsme si s otcem Arnoštem Hlouškem z Habrůvky zvykli, že se nám 

"někdo" snaží u Habrůvky vzít náš klid a občas nám tam strhává naše indikační cedulky, jen proto, 

že je na nich napsáno: "ZO 6-31." Útok vandalů tento víkend ale překonal všechny meze. Na 

Závrtu u Habrůveckých smrků vandalové strhli nejen identifikační cedulku "pracoviště ZO 6-31", a 

dokonce si dali tu práci, že ze země vykopali i o naše měřičské polygonní body upevněné na 

těžkých kamenech a naházeli je do jícnu závrtu! Tím nám de fakto zničili naši přesnou geogetickou 

práci na této lokalitě. Do jícnu závrtu samozřejmě též sházeli veškeré mobilní vybavení pracoviště. 

Stopy po vandalech na Závrtu u Habrůveckých smrků byly zdokumentovány a o poškození 

speleologického pracoviště byla informována patřičná místa. 

 

S přáním pěkného dne 

Marek P.Šenkyřík + Arnošt Hloušek, Habrůvka, ZO 6-31 

 

NEW: 12.4.2006: 

Kontrola na Závrtu u habrůveckých smrků 

Z pověření Zdenka Motyčky navštívil naše pracoviště ing. Flek, kterého jsme seznámili s 

okolnostmi incidentu. I když od Býčí skály až po Hádecké údolí je nám všem více méně jasné, kdo 

krasový škůdce je (není to člen ZO 6-01), rozhodl jsem se, že už tuto věc nebudu dál řešit ani 

vyšetřovat. Klid je mi cennější než boj se Zlem. 

Marek P.Šenkyřík, ZO 6-31 

NEW: 12.4.2006: 

Memorandum na základě dění na Habrůvecké plošině 

ZO 6-31 sepíše úderné filozofické memorandum požadující zrušení zájmových území. 

NEW: 14.4.2006: 

Na cestě Křtinsko - Josefovským údolím 

Markův fejeton sepsaný na podporu zrušení Vašich zájmových území 

Odkud se to vzalo? Od koho se to bere? Kdo to vytváří? Kdo vytahuje odkudsi nějakou mapu s 

ostnatými dráty, jimiž si kdosi kdysi chtěl legalizovat své sobecké představy?! Mezitím se ale 

vyměnila generace, padly vlády, byly revoluce, uplynula desetiletí, když tu - píše se rok 2006 - tu 

mapu zase někdo odněkud velmi tiše vytahuje. Děje se to velmi opatrně, potajmu, tak, aby si toho 

nikdo pokud možno nevšimnul. Ujasňují si mezi sebou hranice, vytyčují sféry vlivu, ptáte se kde? 



V Moravském krasu! Někdo se tu snaží obnovit něco, o čem jsme doufali, že to zmizí, že už to není 

mezi námi. Ale ano, to sobectví tu pořád ještě v někom a v něčem zakonzervované je. Myslíte si, že 

odstraníte toto sobectví, když mu vytýčíte hranici? Já Vám říkám, odstraňte raději to sobectví! Patří 

Vám snad voda, která teče, nebo vzduch, který si vane kam chce? Jak si tedy můžete myslet, že 

Vám tady patří kopec, či údolí? Vy sobci! Zrušte svá zájmová území! Proč si myslíte, že by vaše 

údolí neměl mít rád a cítit se v něm doma i někdo jiný, než jste vy sami? A nebo to si budu muset 

pokaždé vynucovat pěstmi průchod, když půjdu po silnici do Adamova kolem Býčí skály, jen proto 

že nějakému blouznivému jeskyňáři chodím přes jeho "zájmové území"?! Dokážete si představit, 

co by se začalo dít, kdybyste takovýmhle lidem přiklepli nějakou kompetenci?! K čemu vlastně 

chcete vytvářet Zájmová území? To se bojíte, máte strach, že někdo jiný ve "vašem" údolí objeví 

jeskyni? Rychle, ať běží a objeví ji! Toto, když si řeknete, tak budete osvobozeni. že jsme na to 

nepřišli dřív, že je to vlastně tak snadné - to osvobození od démona sobeckosti. Opakujte si často: 

"Rychle, ať už jde a objeví tu jeskyni!". Tak pardón, já už musím končit, jdu totiž objevit jednu 

jeskyni do Vašeho zájmového území v Křtinsko - Josefovském údolí! Tak nezapomeňte: každou 

noc si opakujte před spaním: "Kéž Marek objeví velkou jeskyni v našem krásném údolí."Pokud 

si toto opravdu ze srdce řeknete, tak to bude Vaše vítězství a osvobození. V ten okamžik se totiž 

konečně stanete skutečnými jeskyňáři, pardón: speleology. A najdete radost, ono bezdůvodné štěstí, 

které Sjednocení v srdci provází. Budete se smát sami sobě i těm vašim zájmovým územím, 

protože teď budete dočista malí, nepřipoutaní, svobodní, konečně najdete to, co jste celí život 

hledali. Neni to nic zvláštního. Je to mír ve vlastním srdci, znamená to udělat si smích ze své 

vlastní sebedůležitosti, nebo třeba jen tak bezestrachu napsat fejeton a narovinu v něm říct: Zrušte 

zájmová území - v tom je naše naděje! Každý má to, na co má vyjímku. Pak uvidíte, že potoky a 

řeky tečou krasovými údolími dál. Všimli jste si jak krásně dnes kvetou ty žluté jehnědy v 

jedovnickém vývěru? No to je krása! 

Marek Poustevník  

ten který svobodně chodí po vašich zájmových územích 

So: 15.4.2006: 

Akce v Málčině 

Včera 14.4.2006 proběhla fotoakce do Málčiny s pracovními prvky. Jezero na konci Hlavní chodby 

se stále drží, jezero v Blátivém dómu kleslo asi o 90% takže teď už tam jsou pouze malé kalužinky. 

Byla provedena fotografická dokumentace Spojky, Přítokové chodby, jezírka na konci Hlavní 

chodby a jezírka v Blátivém dómu Jaroslavem Šandou (ZO 6-28). Pokusil jsem se zjistit do jaké 

míry je odtok ve Spojce zaplněn sedimenty a se smutkem musím konstatovat, že je téměř po strop 

zaplněn sedimenty. 

Pavel Chaloupský, ZO 6-12  

Vzkaz: To by nebyla Málčina, kdyby to nebylo ucpaný. Vytrvej! M.P.Š. 

Ne: 16.4.2006: 

Mapování Listopadové jeskyně ve Křtinském údolí 

Na protest proti sobeckosti ZO 6-05, které zřejmě nestačí prvotřídní krasový terén Křtinského 

údolí, že si nyní musí kolíkovat zájmové území i na Habrůvecké plošině, zahájím mapování jisté 

jeskyně ve Křtinském údolí. Podotýkám, že je to můj objev z časů Listopadové revoluce 1989-

1990, který nebyl dosud nikomu prezentovaný. 



Marek P. Šenkyřík, ZO 6-31 

Po: 17.4.2006: 

Redakce Acta Speleohistorica finišuje 

Zřejmě se stane dobrým zvykem, že při příležitosti konání Speleofóra budou vycházet hned 2 

sborníky, jeden ten tradiční + Acta Speleohistorica. Minulé číslo bylo o plošině Skalka, to letošní 

bude o závrtech na Habrůvecké plošině. Ediční práce tento týden finišují a díky umístění reklam se 

podařilo i sehnat potřebné prostředky na vytištění. Sborník ASp Vám bude dispozici ve Sloupě v 

sobotu 22. dubna. 

Marek P. Šenkyřík, ZO 6-31 

Út: 18.4.2006: 

Haiku na Starých Zámkách 

Se soumrakem přicházím na Staré Zámky. Vidím, jak lidé kdysi museli byli šťastní, když tuto 

ostrožnu našli. Mám rád takováto místa. V noci prší. Snad mi nenaprší do bot? Ještě štěstí, že mám 

boty děravý! Radost! Tuhle radost znají jenom trampové - tuláci. Jenom ti to chápout. 

marek 

pátek 21.dubna 2006, 23.05 hod.: 

Aktuálně ze Speleofóra! 

Díky této technologii můžete být intenetově přítomní aktuálnímu dění na nejvyznámnější akci 

České speleologické společnosti SPELEOFÓRUM, která se v této chvíli koná ve Sloupu na severu 

v Moravském krasu. Vládne zde družná nálada a navzdory tomu, že je teprve pátek, je zde již 

přítomno několik stovek lidí. Dopoledne proběhla premiéra odborné konference KRAS. Všichni 

jsme jistě napjatě očekávali letošní sborník SPELEOFÓRUM. Vydání sborníku opět graficky 

povyrostlo do nové dimenze. Tisk je na křídovém papíře, změnila se vazba, sborník je tlustčí (104 

stran). Článků o výzkumech v Moravské krasu a v ČR je v něm však bohužel poskrovnu (pouze cca 

20 stran) až z toho má člověk pocit, jakoby se v našem krasu nic moc nedělo. Většinu prostoru ve 

sborníku zaujímají výsledky exploratací v zahraničí. Z výzkumů v Moravském krasu jsou ve 

Speleofóru přítomny tyto články: o opropojení Amatérské jeskyně a Sloupsko - šošůvkých jeskyní 

(Tomáš Mokrý), o jeskyni Sonda pod Jedničkou v Holštejnském údolí (Jan Mrázek), o výzkumech 

ZO 6-19 Plánivy (Petr Polák), o Závrtu u Habrůveckých smrků na Habrůvecké plošině (Marek 

Šenkyřík, Arnošt Hloušek) a článek o Podzemním potoku v Netopýrce v Hádeckém údolí (Petr Kos, 

Petr Kučera). V odborné příloze Speleofóra nazvané KRAS nacházím již jen stručný elaborát o 

sedimentech v j. Hadí pod Pekárnou v Hádeckém údolí. To je více méně vše. Celkově je pro mne 

letošní sborník Speleofórum mírným zklamáním. Myslím si, že by Speleofórum by mělo na 1. 

místě informovat o výzkumech v našich krasových oblastech - to je to co můžeme nabídnout světu. 

Navzdory tomuto hendikepu je sborník Speleofórum publikační médium minimálně evropského 

formátu. 

Marek P. Šenkyřík, redakce ZzK 



neděle 23.dubna 2006 

Acta Speleohistorica - možnost zakoupení 

Prodejem speleologické literatury ještě nikdy nikdo nezbohatl - to tedy né. Sborník Acta 

Speleohistorica vydáváme čistě z radostných pohnutek a přirozeně, že je našim přáním, aby pronikl 

do archivů a knihoven speleologů ČSS. Nabízíme Vám tedy možnost dodání výtisku ASp 7/2006 o 

Habrůvecké plošině a dotisk ASp 4/2005 o plošině Skalka. Neváhejte, protože naše kapacity 

vyčleněné na tyto práce jsou omezené na my chceme především bádat. 

 

Naše nabídka ctěným jeskyňářům je tedy tato: 

ASp 2006 - Habrůvecká plošina - 100 Kč 

Asp 2005 - plošina Skalka - 100 Kč 

 

V ceně je již zahrnuto poštovné a balné. 

Zažádejte si o svá čísla Acta Speleohistorica na adrese kontaktZOCSS6.31SPPM@seznam.cz 

Acta Speleohistorica - do knihovny každého speleologa! 

ASp možnost zakoupení též v knihkupectví ACADEMIA, nám. Svobody 13, Brno 

neděle 23.dubna 2006 

Arnošt Hloušek z Habrůvky a Jan Hynšt z Ochoze - kandidáti na 

udělení čestného členství v ČSS 

Na Speleofóru ve Sloupu mi předseda Zdenek Motyčka potvrdil, že nyní bude možné zrealizovat 

korenspondenční hlasovaní ve věci udělení čestného členství v ČSS zasloužilému speleologovi 

panu Arnoštu Hlouškovi z Habrůvky (ročník 1929) (návrh ZO 6-31 z roku 2005) . Nyní mne 

napadlo, zda bychom se nechopili této příležitosti a současně nevyřídili četné členství v ČSS 

i "poslednímu skalnímu duchovi" Janu Hynštovi z Ochoze (1937). My všichni, co Dědu Ochoze 

známe víme, že je sice svérázným krasovým samorostem, ale každopádně je to skutečný jeskyňář, 

v jádru dobrý člověk, který si dle mého názoru toto nejvyšší morální ocenění za svoji celoživotní 

práci v krasu zasluhuje. viz ZDE Nuže Petře, co kdyby tato iniciativa vzešla z pera brněnského 

Speleoklubu (ZO 6-12), bádáte přece na "Hynštově" ventarole. Ahoj 

marek 

neděle 23.dubna 2006 

Jednání o zájmových vztazích ve střední části Moravského krasu 

V důsledku vyhrocené situace, kterou bezprostředně inicioval zlomyslný vandalský útok 

"takyjeskyňářů" vůči pracovišti ZO 6-31 Závrt u Habrůveckého smrků ZDE, svolalo Předsednictvo 

ČSS na Speleofóru ve Sloupě ke kulatému stolu předsedy základních organizací z této oblasti. Za 

ZO 6-01 se jednání zůčastnil J.Svozil, za ZO 6-05 M.Kubeš a za ZO 6-31 M.Šenkyřík. Jednání 

vedli vůdčí představitelé ČSS Zdenek Motyčka (předseda ČSS), ing Flek (předseda představenstva 

ČSS) a další. Pozadím celého sporu je příchod nového speleologického subjektu do střední části 

Moravského krasu a nevyjasněnost zájmových vztahů. Z očí do očí jsme si kultivovaně vyříkali a 

vyjasnili své postoje a tím i odstranili valnou část panujícího napětí. Za pozitivum lze označit, že 

historicky starší ZO začínají vnímat novou ZO 6-31 jako rovnoprávného partnera, kterému je 

přiznáno právo se aktivně zapojit do speleologického průzkumu v této oblasti. Předseda ZO 6-05 

M.Kubeš mi dokonce přede svědky přislíbil možnost legálně mapovat Listopadovou jeskyni, 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/skalkaspeleohistorica4.php#dedaochoz
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasumarek.php#942006


nalézající se ve Křtinském údolí! Toto všechno považuji za velmi důležité kroky směřující k 

harmonickému vývoji vztahů mezi speleology. Výsledky jednání tedy považuji za vcelku vstřícné a 

pozitivní. Jistě se všichni dobří lidé zhodnou na tom, že je nutné vymýtit démonské praktiky, jako 

je vandalizmus vůči pracovišti jiného jeskyňáře, či temné vyhrožování jeho osobě. Budiž tedy 

jasným signálem, že se zla nebudeme bát a nebudeme zlu ustupovat.  

Marek P.Šenkyřík, ZO 6-31 

pátek 28.dubna 2006 

Moravský kras z hlediska metod systémového inženýrství. celý článek 

ZDE 
Vážení kolegové. 

Nabídl jsem časopisu SPELEO k otištění svůj článek pod názvem „Moravský kras z pohledu 

systémového inženýrství“, a plně respektuji rozhodnutí ediční rady o jeho nevydání. Základem mé 

práce je Einsteinova teze o jednoznačné závislosti přírodních a matematických zákonitostí. Je 

známo, že naše věda byla jedna z posledních na světě, která Einsteinovy práce a teorie vzala na 

vědomí. Není ani tajemstvím, že ještě ve třetím tisíciletí jsou u nás některými badateli či editory 

považovány za nesmysl, odborné práce na těchto principech postavené pak hodnoceny jako 

méněhodnotné, bezcenné, nevhodné k vydání v časopisu SPELEO nebo dokonce bizardní. Nemohu 

proto vyloučit určité potíže s jeho zveřejněním. Má manželka, matematička a dlouholetá členka 

speleologické společnosti, mohla leccos zajímavého uvést k tématu užití matematických metod ve 

speleologii, zejména v oboru počtu pravděpodobnosti. Mezitím však zemřela (prosím, abyste mi 

odpustili v textu vzpomínku na ní, doufal jsem že vyjde ve SPELEU). Proto se domnívám, že není 

již na co čekat a nemyslím si, že by speleologickou veřejnost má práce nezajímala. Zasílám každé 

naší organizaci po jednom článku k prostudování. Jsem přesvědčen, že i SPELEO dříve nebo 

později začne zveřejňovat články se speleologickou tématikou na Einsteinových principech 

založených tak, jak je to u prestižních časopisů běžné. Má práce je založena na již zmíněných 

Einsteinových tezích při použití metod systémového inženýrství. Článek samozřejmě ani z daleka 

nemůže obsáhnout celou problematiku a najdete zde především návody, jak je také možno zkoumat 

krasové oblasti. Obsahuje pouze jeden úplný příklad postupu, jak pomocí jednoduchých 

matematických úkonů ověřit správnost zjištění akademika Kettnera a profesora Kunského (viz. 

článek odst. 2.1.), týkající se vzniku Lažáneckého údolí v Moravském krasu. Jsem si vědom, že 

mnohým postupům této metody nebude lehké porozumět. Vaše dotazy a nejasnosti bych velmi rád 

zodpověděl a vysvětlil. Nepředpokládám však, že by to časopis SPELEO umožnil. Pokud se vám 

bude má práce hodit použijte jí. Pokud ne, nikomu nic nevnucuje.  

Vladimír Vašek, ZO 6 - 11 Královopolská.  

celý článek ZDE 

pondělí 1.máje 2006 

Nová filozofie studijních území v Moravském krasu  
Znamená to, že když někde žije jeden druh motýla, že v této oblasti se nemůže vyskytovat i jiný 

druh motýla? Nebo, že nemohou poletovat vedle sebe? Pokud by někdo namítl, že když do teritoria 

vlků příjde cizí vlk, tak ho ostatní vlci zadáví - tak to je démonský princip, a pokud něco takového 

existuje v ČSS - tak to je opravdu smutné (démonské). Co jsme? Zběř nebo kulturní lidé? Tak, jako 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/vasekmoravskykras.html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/vasekmoravskykras.html
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/vasekmoravskykras.html


na jedné louce mohou vedle sebe poletovat různé druhy motýlů - a právě v tom je krása přírody - 

přesně tak mohou vedle sebe existovat speleologové a speleologické skupiny. Je tedy nesmysl 

vytvářet striktně dané hranice, odkud pokud se smějí pohybovat jeskyňáři - to by bylo proti 

svobodě i proti principům demokracie - v níž - doufám - žijeme. Zájmová území se 

neosvědčila. De fakto způsobila útlum výzkumu. Ti, kteří své "zájmové území" měli jisté, ztratili 

zdravou konkurenci a nic moc ve svém "zájmovovém území" zpravidla nedělali. A ti, kteří by tam 

rádi něco dělalili, ti zase riskovali, že je něco zadáví. Proto tvrdím, že princip "Zájmových území" 

se neosvědčil. 

 

Studovat Moravský kras má právo každý. 
 

Ten, který k tomu má potřebnou kvalifikaci, ten může provádět v Moravském krasu i praktický 

speleologický průzkum formou výkopových prací. Garantem této kvalifikace je přítomné chvíli v 

Moravském krasu zejména Česká speleologická společnost. Členství v ČSS je otevřené každému 

vážnému zájemci o průzkum jeskyní. Problém je tedy pouze v tom, že některé základní organizace 

ČSS se nedokáží mezi sebou dohodnout - je to tedy problém veskrze interní. Snaha kodifikovat 

princip Zájmových území je i snahou uspokojit predátorský pud.  

 

Proto zrušte Zájmová území a místo toho posilněte rozhodovací kompetenci Předsednictvu 

ČSS (to je složeno ze zkušených lidí, ať individuálně posoudí a rozsoudí sporné případy). 

Správa CHKO by navíc měla ke Správním řízením zvát i zástupce dotčených ZO ČSS. 

Každopádně je dnes již jisté: ZRUŠTE ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ! To znamená tedy např. že i já: 

poustevník Marek, mám právo chodit Křtinským údolím a studovat jeho krasový terén, aniž 

by mne tam začal někdo dávit. 

- domluvil jsem -  

 
 

Marek Poustevník, ZO 6-31 

pondělí 8.května 2006 

O.K. - pokračujeme - ať je sranda 

Nejbližší příspěvek: o spolupracovnících StB ve Křtinském údolí, o armádě ve Výpustku a o 

tajném pokusu jeskyňářů o průnik do spodního patra Výpustku za revoluce 1989/1990... aneb co vy 

na to pane Fárlík? 

Poznámka: Toto oznámení bylo bezprostřední reakci na pomluvu udavače z lidu, kterou zveřejnil 

na speleowebu. Pokud Vás to zajímá, můžete si sami nahlédnout do Cibulkových seznamů, kdo je v 

nich evidován pod jménem "KARBIT". Omlouvám se za nedodání článku: nemám nato žalůdek. 

 

středa 10.května 2006 

Zahájena těžba sesuvu v Závrtu u habrůveckých smrků 

Po skončení jarní povodně, která měla mimo jiné za následek i sesuv v Závrtu u Habrůveckých 

smrků, jsme nyní na počátku května 2006 zahájili práce na odstranění této přírodní kalamity. Jejich 

výsledkem bude instalace tlustostěnné betonové skruže do vstupní šachty závrtu, kterou pro tento 



účel věnoval Obecní úřad v Habrůvce. Přitom byly na dně Závrtu u Habrůveckých smrků objeveny 

již 2 kamenné patníky s měřičskými polygonními body s ev. číslem HP-4, které vyrval ze země a 

vhodil do závrtu krasový zlo-činec. Z okolností vyplynulo, že tento podlý čin vykonal "ubohý" 

negativní psychopat: psychopatický člověk "Démonek" (nebyl přitom osamocen). Kameny s 

polygonními body byly ze dna závrtu vyzdviženy a upevněny do země na původním místě. Dále 

byl proveden generální úklid lesa v okolí pracoviště. Odvoz vytěženého smetiště zajistila Správa 

CHKO. 

Marek P. Šenkyřík, ZO 6-31 

 

pondělí 15.května 2006 

Provedena rekognoskace "Narozeninové" na HP 

Ve dnech 7. a 14. května 2006 byla provedena prvotní rekognoskace "Narozeninové". Je to 

miniaturní jeskyňka velikostí pro jezevce z níž vane slabý průvan. Pokud si počkáme několik 

miliónu let, stane se průplazná i pro člověka. Každopádně je to nová lokalita hodná k zanesení do 

speleo - karsologické mapy Habrůvecké plošiny. Tato zajímavá meandrující puklina byla 

pojmenována po dni mých narozenin, kdy jsem provedl její průzkum. 

M. P. Š. 

úterý 16.května 2006 

Nový Speleoweb - zatím nic moc dobrého 

Poslední dobou musela přijít do Moravského krasu nějaká výrazná osobnost, protože mnoha 

primitivům kane pěna z úst (primitiv je od slova "prvotní") V Moravském krasu vždy existovalo (je 

zakonzervováno) mnoho zkažených a negativních energií, které hledají svůj ventil (ono jim to totiž 

pomáhá). Proto byl pro ně nedávno založen i neetický speleoweb (oni tomu říkají "nezávislý"). 

Jeho podstata (ten trik!) spočívá v tom, že tento web nikdo oficiálně negarantuje, nikdo za jeho 

obsah nezodpovídá, a proto si tam každý může přijít ulevit, co chce. Děje se to tak, že si tam někdo 

na někoho založí "téma", načež shromáždění primitivů začne bez seberegulace blinkat. Jeden 

druhého prostě trumfuje v tom, kolik zla na křižovaného vyprodukuje (ti co tohle někomu dělají, ti 

jistě nejsou zcela v pořádku). Dobrý člověk nerad chodí na takováto místa. Moudrý nepřichází tam, 

kde chybí láska. Vyhýbá se špatné společnosti a hádkám. Tvůrcové onoho speleowebu by si měli 

dát pozor, aby náhodou nekřižovali nevinného (to se jím nepovede). 

redakce nezávislých Zpráv z Krasu 

středa 17.května 2006 

Chrám Panny Marie ve Křtinách - začínají se psát nová Acta 

Speleohistorica 

Při nedávné návštěvě chrámu P. Marie ve Křtinách jsem obdržel vnitřní povolání začít nyní 

sepisovat nová Acta Speleohistorica, která budou komplexně věnována této skvělé barokní stavbě. 

O sepsání této studie mne již delší dobu upomíná sám pan děkan P.Tomáš Prnka (duchovní správce 

křtinského poutního místa), protože jsem dnes prakticky jediným speleologem, který má dokonalý 



přehled o zde učiněných objevech (1990-1993). Navíc mám již z minula důkladně prostudovánu a 

zpracovánu historii této stavby (vyšla jako samostatná publikace: ŠENKYŘÍK 1991: Historie 

chrámu Panny Marie ve Křtinách). Proto dnešním dnem se začínají psát nová "Acta", která budou 

monotématicky věnována právě křtinskému chrámu, jeho historii, podzemí, tajemstvím, a 

legendám pomalovaným lebkám... a jeho zasazení do okolní krajiny. Chrám Panny Marie ve 

Křtinách samozřejmě nelze odlučovat od Moravského krasu, zejména né od Křtinského údolí 

(Vallis Baptismi), proto i toto téma v publikaci zmíním. Jak mám ve zvyku, zpracuji toto téma 

svým osobitým, tvůrčím a maximálně vyčerpávajícím způsobem. Této své práci nyní budu věnovat 

1 rok terénní práce a archivního studia. Publikace tedy vyjde za 1 rok při příležitosti májových 

poutí, v květnu 2007 . 

M. P. Šenkyřík 

středa 17.května 2006 

Můj názor (před volbami) 

Vážení přátelé, 

doposud nikdy jsem neučinil žádnou politickou proklamaci ani jsem se nikdy příliš neangažoval, 

ale při sledování současné politické situace a po shlédnutí přiloženého videa již nemohu zůstat 

nečinen, vědom si především, že už není v sázce jen otázka směřování země vpravo či vlevo, ale 

otázky slušnosti, úcty, tolerance a bohužel i samotná podstata demokracie.  

 

Martin Luther King jednou řekl: 

" Měl jsem sen, že moje děti jednou nebudou souzeny podle barvy jejich kůže, ale podle podstaty 

jejich charakteru". 

 

Nechci se nikdy dožít dne, aby moje děti byly souzeny podle barvy jejich stranické knížky. Nechci, 

aby se museli bát říci svůj názor, nechci aby žili v zemi, kde hulvátství je společenskou normou. 

Věřim ve slušnost a toleranci, lásku a dobro, pravdu a spravedlnost!  

Proto nikdy nebudu volit lidi jako Paroubek a Ráth! 

Zdeněk Motyčka 

čtvrtek 25.května 2006 
Podle informace P.Kučery základní organizace 6-12 právě usilovně hloubí Větrací šachtu do svého 

propasťovitého bludiště v Mechovém závrtě. Současná hloubka šachty jsou -2 m. Přejeme členům 

ZO 6-12 aby otevřením Větrací šachty došlo v Mechovém závrtu k žádoucí turbolenci vzduchu, 

která odstaraní zákeřný CO2 z jejich lokality. Budeme tento experiment se zájmem pozorovat. 

čtvrtek 25.května 2006 
Včera večer se uskutečnila noční těžební akce na Závrtu u Habrůveckých smrků. Paleoponorný 

práh ve dně žlíbku je již nyní celý krásně obnažený. Těžba šachty pro instalaci skruže dál probíhá 

bez problémů. 

pátek 26.května 2006 

Sidhi Arnošta Hlouška z Habrůvky 

"Sidhi" je zvláštní shopnost člověka. O Ježíši Kristu bylo např. známo, že dokázal vracet život, 



chodil po vodě atd. - to jsou extrémní sidhi dostupné pouze světcům. Méně vyvinuté sidhi však 

spontánně využívá mnoho lidí, většinou ovšem nevědomě. Sem patří např. intuitivní vnímání 

skutečnosti, což není nic jiného než velmi jemné naladění na velmi jemné veličiny. Lidé, kteří se 

věnují proutkaření - i to je určitá sidhi, ovšem velmi primitivní. Sidhi Arnošta Hlouška z Habrůvky 

je neomylná schopnost předpovídat počasí. Když otec Arnošt řekne, že za půl hodiny bude sněžit, 

tak za 30 minut začne sněžit. Když pronese, že zítra bude pršet, tak si můžete být jistí tím, že bude 

pršet. Otec Arnošt Hloušek je prostě takový osvícený vesničan, který si všímá jemného proudění 

vánku ve tváři. Všímne si, že dnes vané vítr od západu, zatímco včera vanul od východu. Otcovy 

prognostiky se plní neomylně - tak jako dnes. Prší, je mokro a z výzkumu zase nic není. 

M.P.Š. 

pondělí 29.května 2006 

U Habrůvky se objevil nový smírčí kámen 

Habrůvecký smírčí kámen je vzácná pozdně gotická památka stojící dnes na čestném místě 

habrůvecké návsi, o níž podává zprávu dr. Nečasová ve své knize o smírčích kamenech blanenska. 

Tento víkend se však v lese poblíž Habrůvky objevil zcela nový smírčí kámen. Jeho nadzemní část 

má velikost cca 75 x 75 cm a jedná se o asi 20 cm širokou vápencovou plotnu, v níž je lidskou 

rukou vytesán symbol ÓM. Byla provedena fotografická dokumentace. 

M.P.Š. 

úterý 30.května 2006 

 

Jak jen se takové věci dějí? 

Nově objevivší se smírčí kámen mne velice zaujal. Snad na znamení smíření poustevníka s dalšími 

zájemci o podzemní teritorium? Nesmírně bych ocenila jakoukoliv zprávu či stopu vedoucí k 

poodhalení roušky tajemství, pod níž jeho původce i záměr skryt. 

Arwen  

Smírčí kámen je projev duše především ve vztahu k Bohu a to je věc natolik vnitřní, že o ní nelze 

téměř nic říct. Tajemství proto nechť zůstane tajemstvím. Přeji Ti dítě, aby jsi poznala skutečnou 

láskou - pak vše ostatní bude nicotné. 

středa 31.května 2006 

Ještě pár slov o takzvaných zájmových územích 

Zájmová území neexistují. Jsou to protiprávní a protidemokratické představy v hlavách 

úzkoprsých (a sobeckých) lidí. Byly časy, kdy nebylo možné cestovat do Rakouska. Tehdy (za 

komunismu) si jeskyňáři rozparcelovali Moravský kras. Dnes však je možné již cestovat do 

Rakouska a nejen to - i tam podnikat. Stejně tak je dnes možné jít do Křtinského údolí a začít tam 

bádat. Doba se změnila soudruzi.  

M.P.Šenkyřík 
 



(chci jen říct, že tento "problém" je třeba uvést do souzvuku se současným právním stavem v 

demokratické společnosti. Není již přece totalita, nebo né?!) 

středa 31.května 2006 
V důsledku deštivého počasí a vysoké zemní vlhkosti práce na Závrtu u Habrůveckých smrků stojí. 

Pokračuje však ve zvelebování okolí pracoviště - o víkendu byla vyskládáná kamenná lávka přes 

příkop u cesty Kočárová, což usnadňuje procházku k lesnímu oltáři pod Habrůveckým smrkem. 

čtvrtek 1.června 2006 

Jediné co se dá vytknout kameni 

Jediné co se dá vytknout kameni je, že se naučil proměnit se v lidské srdce. Nemohou za to 

samotné kameny, ale lidé. Není zas tak důležité, kde jsme a na jakém území, ale kým jsme. život je 

tak krátký, tak komu stojí za to ho prožít ve sváru? Kdo jste, že můžete soudit jiný život? Co je to 

za sílu, která nás ovládne natolik, že zapomeneme na hlas našeho srdce a slyšíme jen měmí tlukot 

kamene, který nám velí žít bez lásky? Kdo si odpoví na položené otazky,nechť je naplněn silou 

poznání. Světlo v jeskyních všeho druhu přeje 

Petr 
 
 

Tygrům lesní studánka strašným tygrem je, holubům však něžnou holubicí jest. Až se vlnky uklidní 

spatří, že na straně lásky je - na této i na oné úrovní a že svoji vláhu dává všem. 

pátek 2.června 2006 

Oťasovo životní jubileum 

17.června 2006 oslaví význačný moravský speleolog a krasový umělec ing. Ota Šimíček své 

významné životní jubileum. Součástí oslav bude společné fotografování v Hale Společňáku, 

posezení v restauraci a hudební produkce skupiny KNIR. Gratulujeme. 

redakce Zpráv z Krasu 

pondělí 5.června 2006 

Sobota - bádací den 

Protože období dešťů skončilo, členům a příznivcům ZO 6-31 se na vědomost dává, že soboty jsou 

bádací dny. O sobotách se nyní jistě setkáme na Závrtu při těžbě hlíny, u ohýnku a pití čaje. 

Můžete přijít v jakýkoli nečas! (Využijte Návštěvní knihy ZDE k rezervaci kliky u těžebního 

vrátku) 

marek 

úterý 6.června 2006 

ZO 6-31 zájmové území nevytvoří 

ZO 6-31 zájmové území nevytvoří. A co je naše studijní území - to víte. A toto studijní území je 

bez hranic. Jsme svobodní lidé a Moravským krasem putujeme svobodně. Respektujeme etická 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.gbook.ftt.cz/book.php?id=10712/


práva a etické principy, co však nerespektujeme je sobectví. Proto budeme bádat jen tam, kde bude 

láska. 

za ZO 6-31 Marek P. Šenkyřík 

 
seriál článků věnovaných tomuto tématu: 

14.4.2006: Na cestě Křtinsko - Josefovským údolím ZDE 

1.5.2006: Nová filozofie studijních území v Moravském krasu ZDE 

31.5.2006: Ještě pár slov o takzvaných zájmových územích ZDE 

úterý 6.června 2006 

Inzerce 

ZO 6-31 přijme počítač, který potřebuji k sepisování studie o křtinském chrámu. (viz:ZDE Nemělo 

by se však jednat o žádného dosluhujícího dědečka, protože na něm budu kompletovat grafickou 

sazbu sborníku. Měl by to tedy být počítač alespoň proměrné kvality. 

Díky Marek P. 

pátek 9.června 2006 

Jeskyně pod Závrtem u Habrůveckých smrků se bude 

jmenovat: Obyčejný život lásky 

Snad nejkrásnějším privilegiem speleologa - objevitele je pojmenovat svoji jeskyni. Jméno nové 

jeskyně se pak uvede do literatury a všichni badatelé ho respektují a uživají. Měl jsem tu čest zvolit 

jméno již mnoha krasovým jevům. Vykopat jeskyni - to je pro mne sochařství. Jeskyni pak 

zmapovat a narýsovat její mapu - to je pro mne jako namalovat obraz. A dát jeskyni zvukomalebné 

jméno - to je jako ji vdechnout duši. Ve středu 10. června mi bylo dáno pochopit jak se má 

jmenovat naše nově objevená jeskyně pod Závrtem u Habrůveckých smrků. Je to haiku: bude se 

jmenovat Obyčejný život lásky. Zatím je dlouhá i hluboká 13,6 m. Snad se nám Obyčejným 

životem lásky podaří objevit jeskynní systém Habrůveckých Svatých schodů - a možná, že ještě i 

něco navíc. Údolí pod Habrůvkou je tedy Údolím Lásky a již teď tudy Habrůveckým ponorem 

posíláme do Křtinského údolí až po Býčí skálu mnoho lásky. Do Moravského krasu přichází léto. 

Marek 6-31 

pondělí 12.června 2006 

Obnovení prací na Závrtu u Habrůveckých smrků 

Ačkoli se v noci z pátku na sobotu znovu vrátily deště a zem je promočená, byla zahájena v sobotu 

10. června nedočkavě další těžba bahna ze Závrtu. Čtrnáct dní nepřetržitých dešťů - to už je přece 

jen trochu moc! V sobotu tedy došlo k obnovení intenzivních tvůrčích prací na této lokalitě. 

Pracovalo se samozřejmě i v neděli a to až do večerních hodin. Dnešní dosažená hloubka obnovené 

šachty je -5,7 m. Kamenná rampa s lesní cestou v úseku nad závrtem je již v podstatě dokončena do 

své finální podoby. Pokud Vás tedy zajímá jak pracuje mistr krkonošský horský cestář, malou 

ukázku jeho kamenického umění spatříte již nyní na Závrtu u Habrůveckých smrků. 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasumarek.php#1442006
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasumarek.php#152006
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasumarek.php#3152006
https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasumarek.php#1752006


M.P.Š. 

pondělí 12.června 2006 

Otevřený dopis redakci SPELEO na podporu vydání článku ing. 

Vaška "Moravský kras z pohledu metod systémového inženýrství 

Vážení kolegové, 

nehodnotím obsah článku, mě se jedná o PRINCIP, který nezveřejněním článku porušujete a který 

musí být respektován. Je to právo člena ČSS na svobodné vyjádření svého názoru na stránkách 

SPELEO. Nejedná se zde přece o nic osobního. Proto článek ing. Vaška dle svých možností ve 

SPELEO zveřejněte. 

Děkuji za pochopení. 

Marek P.Šenkyřík, red. Zprávy z Krasu 

pondělí 12.června 2006 

Zemřel jeden z objevitelů Lazů 

Zemřel Emanuel Jašek (1929) - jeden z trojlístku starých kamarádů z Habrůvky, zakladatelů 

habrůvecké speleologie, spoluobjevitel Jeskyně v Závrtu na Lazech (Jašek - Hlouškův dóm), 

výzkumce mnoha jeskyní ve Křtinském údolí, nejbližší spolupracovník Arnošta Hlouška. Arna na 

Emana průzkumníka vzpomíná těmito slovy: "On se nikdy nebál". 

středa 14.června 2006 

Nové heslo: Bůh je Pravda 

Protože se člověk má nechat vést svoji vizí dojde v souladu s naší filozofií ke změně vstupního 

hesla na naše webové stránky. Protože co muselo být řečeno navenek již bylo řečeno, přesuneme 

též Zprávy z Krasu do nitra našeho webu. Počkáme tedy ještě týden neľ kolegu Vaškovi doběhne 

jeho diskuze a pak změnu provedeme. Všichni dobří lidé jsou na náš web zváni. Zprávy z Krasu 

tam budou dál pokračovat. Takže nezapomeňte - za týden začne platit na webu 6-31 nové vstupní 

heslo: Bůh je Pravda. 

čtvrtek 15.června 2006 

Pokračují práce na Z.H.S. 
Pod vrstvou bahna se znovu podařilo lokalizovat skalní paleoponorný jícen závrtu Z.H.S. (Závrt u 

Habrůveckých smrků). Dnešní dosažená hloubka obnovené šachty je -6,3 m. Jsme tedy v polovině 

již známé propasti. Těžená šachta se pro instalaci skruže ideálně rozevírá. Kolem celého závrtu 

byla vystavěna bezpečnostní ohrada, což velmi přispělo ke zkrášlení pracoviště. Veškeré práce tedy 

pokračují radostně vpřed. 

M.P.Š. 

pátek 16.června 2006 

ZO 6-31 si preventivně vyřídí statut speleologické pracoviště v 

konzervaci na vybrané lokality na Habrůvecké plošině 

Konkrétně se jedná o závrty HP6 a HP20 dle mé evidence. Důvodem tohoto opatření je, že se jedná 



o nejblíže položené krasové jevy u pracoviště ZO 6-31 u Závrtu u habrůveckých smrků. Aleši, 

pokud bys chtěl někdy v budoucnosti zabádat na Jezevčím závrtu, klidně. 

M.P.Š. 

sobota 17.června 2006 

Z.H.S. - objev "Chodby k oltáři" 

Pokus o rozbití paleoponorného prahu skončil rozbitím palice. "Copak je však tohle?" Pod skalním 

blokem se černá otvor do neznámého trativodu. Je do něho vidět cca 2 m a větví lze dál nahmatat 

vertikální stupeň. Exkurzní návštěva 3 členů z Býčí skály - slušná. Popili jsme čaj, prohodili pár 

vět, bylo nám spolu vcelku dobře. 

pátek 23.června 2006 

Závrt u habrůveckých smrků - čekáme na střelmistra 

V hloubce 6 m jsou nyní obnaženy 3 velké skalní bloky, které je nutné rozmělnit pyropatronkami. 

Tohoto úkolu se přislíbil zůčastnit F.K.D. 

neděle 25.června 2006 

Péče o krajinu  
Speleologie je pro mne nejen objevování, ale též péče o krajinu. Vyskládat a opravit lesní cestu 

původní historickou středověkou technologií - to je něco! To už dneska málokdo umí. Pěkně 

fortelně, takže se ani po sto letech nerozpadne. Tak staví v Moravském krasu krkonošský horský 

cestář. I kdybych snad tedy jeskyni neobjevil - nebudu zklamán. Zůstane tu krásné kamenické 

umění. Až jednou odtud odejdu vdál, ta pěšinka k Habrůveckému smrku tu bude. 

neděle 25.června 2006 

Paleoponor v Ochozském žlíbku v noční akci  
Po celodenní dřině při štětování cesty u ZHS podniknuta ještě noční akce do Paleoponoru. Pomocí 

vaničky je snižován trativod pro plížícího se speleologa. Bezpečně je to fosilní erozní chodba, která 

- z toho co je vidět - je asi napojena na málčinský horizont.ZDE. Přitom vzdálenosti jsou tu malé. 

Objev lze očekávat v brzské vzdálenosti do 20 - 30 m od současného konce jeskyně. Já si myslím, 

že tam je větší jeskyně srovnatelná s Málčinou (alespoň jsou tam pro to všechny geologické 

předpoklady). 

úterý 27.června 2006 

Od Kelfa všem základním organizacím badajícím v Moravském 

krasu  
Vážení přátelé 

Na 10. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS dne 20.06.2006 v Praze byl dozorčí sbor 

pověřen jednáním s dotčenými ZO ve věci zájmových území ZO ČSS v Moravském krasu. 

Obracím se tedy na Vás, jako předsedy ZO ČSS působících v regionu bývalého krajského výboru 

ČSS tj. ZO 6-01 až ZO 6-31, s žádostí o spolupráci. Ty ZO které nejsou přímo zainteresované svou 

činnosti na území v Moravském krasu, prosím, aby brali tento dopis jako informaci. Moje 

představa a postup je následující: Do konce července mi základní organizace předají zákresy svých 

https://web.archive.org/web/20080319234235/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/malcina.php#malcinskyhorizont


zájmových území. Již v této době, ale zejména v měsíci srpnu bych se rád pokusil svolat jednání 

dotčených ZO k řešení překryvů hranic zájmových území. Některá pracoviště leží v historických 

zájmových územích jiných ZO, prosím o jejich vyznačení. Pokud se nedohodnete sami mezi sebou, 

předám sporná území k řešení předsednictvu ČSS. Dozorčí sbor nemá mandát od předsednictva 

řešit tato sporná území. Tuto výzvu k předání zasílám poštou na kontaktní adresy ZO dle 

sekretariátu ČSS, také mailem pokud je uveden. 

Kontaktovat mě můžete na telefonu 516 527 616,  

mobilu 607 120 979,  

mailu flek@caves.cz,  

adrese Ing. Jan Flek, SJMK, Svitavská 11-13, 678 25 Blansko  

Prosím, ohlaste se mi co nejdříve, hlavně ale s vůlí se domluvit.  

Příjemné letní dovolené přeje  

Jan Kelf Flek 

středa 28.června 2006 

Poděkování panu Stejskalovi v Josefově  
Rád bych na tomto místě poděkoval panu Stejskalovi v Josefově, za to, že si odemne dnes odkoupil 

10 výtisků sborníku Acta Speleohistorica, čímž jsem já bohatý nemajetný poustevník získal 

potřebný obnos na zakoupení nové obuvi zn. kanada, neb současné boty zn. žralok už se mi stávaly 

nepoužitelnými. Výtisky ASp o Habrůvecké plošině jsou tedy nyní v prodeji i v obchůdku u 

Stejskalů v Josefově, 300 m západně od základny speleologů u Býčí skály. Děkuji. 

Marek Poustevník 

 

čtvrtek 29.června 2006 

Závrt u Habrůveckých smrků - sázení ohně  
F.K.D. je muž žijící v časovém nedostatku, zvlážtě teď, když se chystá na expedici. Nepříjde nám 

tedy skalní bloky, které brání instalaci skruže, odstřelit. Skutečného speleologa ale žádná nepřízeň 

nikdy nemůže zastavit. Když ve středověku mohlo fungovat sázení ohně, musí to fungovat i dnes v 

21. století. Výzkum na všech pracovištích ZO 6-31 tedy pokračuje vesele dál. Houževnatě se 

probíjíme do země. Právě teď tam pod vápencovými bloky hoří buková polena. Nezbývá než věřit, 

že vápencový blok změkne. 

pátek 30.června 2006 

Paleoponor v Ochozském žlíbku opět v noční akci  
V noci ze čtvrtka na pátek se v Paleoponoru uskutečnila další intenzivní akce. Výkop pro plížícího 

se speleologa se podařilo prodloužit asi o 2,5 m směrem k čelbě. Nyní jsem tedy již za druhým 

meandrem cca 5,5 m od vchodu a čelbu Himmelů již vidím před sebou. Jedná se o poměrně 

mohutnou horizontální zasedimentovanou erozní chodbu o výšce cca 2 m a šířce okolo 1 m. Skalní 

dno není dosud nikde obnaženo. Sedimenty jsou poměrně suché. Jedná se o "málčinskou" sterilní 

hlínu. Bude třeba uskutečnit ještě jednu těžební akci a pak už se zanořím do objevu. 



sobota 1.července 2006 

"Sázení ohně" - funguje to!  
Je pravda, že při drcení bloku odešla další palica, ale udolal jsem ho! Bohužel se mému 

nikoňáčkovi rozbil objektiv, a proto jsem tu krásu - kterou pro mne dnes drť rozbitého kamení 

znamenala - nemohl nafotit. Takže teď - poté co jsem úspěšně zvládl problém svých nových 

bot ZDE, řeším dilema, kde vzít nový objektiv (či rovnou digitál?) - abych mohl řádně 

dokumentovat probíhající speleologický průzkum. Závrt u Habrůveckých smrků jinak - 

NÁDHERA. Zase pořádný kus práce je vykonán. 

středa 5.července 2006 

Další středověká vápenka u Mokré  
V měsíci červnu 2006 proběhl v lomu Mokrá další záchranný archeologický výzkum. 

Archeologové zde zkoumají a dokumentují doklady historických vápenek již od roku 2004. V 

tomto roce se podařilo odkrýt celý půdorys jámové vápenky se šesti tahovými kanály z počátku 14. 

stol. Pec byla 10,5 m dlouhá a 7 m široká, kapacita vypalovacího prostoru činila více než 20 m3. Z 

pece pochází nálezy zlomků keramických nádob a železné udidlo. Vápenící využili pro stavbu pece 

přírodní prohlubeň, která vznikla na tektonické struktuře mezi dvěmi vápencovými krami 

vyplněnými milonitem. Porušené pásmo je vyplněno pestrými zvětralinami březinských břidlic, 

prachovců a devonských vápenců; řádově se jedná o cca 20-25 m široký pruh pestře zbarvených 

hornin (patrně jeden z mnoha), který prostupuje jinak celistvé vápence Mokerské plošiny. Ve stejné 

době se podařilo archeologům (ÚAPP Brno) odkrýt pozůstatky jiné vápenky přímo u hrany těžby 

západního lomu. Nalezená keramika umožnila její vročení do 15. stol. V prostoru lomu Mokrá bylo 

do dnešní doby prozkoumáno 10 vápenických pecí z rozmezí 1. pol. 13. stol. - poč. 19. stol. 

Petr Kos, ZO 6-12 

čtvrtek 6.července 2006 

Tak se začínají psát dějiny Svatých Schodů u Habrůvky  
Již po tisícé vystupuji vzhůru po žebříku abych si vytáhl kyblík s hlínou a zase dolů... tak se píší 

dějiny objevu Svatých Schodů u Habrůvky. Poustevník hledá něco víc, než jeskyně, a proto mi 

nevadí, když jsem sám. Občas se zastaví přítel, či kamarád, i Arna už v lese končí s jarní přípravou 

dříví na příští zimu a slibuje, že se co nevidět do výzkumu zapojí. Vše je tak, jak to má být. Dnešní 

hloubka obnoveného speleologického výkopu činí -6,70 m. Na litou skálu dle mapy narazíme v 

hloubce -8,2 m. Pak už istalaci skruže nic nebude stát v cestě. 

Marek P. Habrůvecký 

sobota 29.července 2006 

V "paleoponoru" v Ochozském žlíbku vykop dosáhl Čelby Himmelů  
V Paleoponoru se během dnešní několikahodinové těžby podařilo prodloužit výkop pro "plížícího 

se speleologa" o 1,3 m, čímž bylo dosaženo vzdálenosti 6,7 m od vchodu. Jak bylo již víckrát 

uvedeno, na momentálním konci se trativod komínkovitě zvyšuje, takže se v něm dá (nyní již i 

fyzicky) postavit. Možná budeme muset zrevidovat názor na genezi "paleoponoru" neb je to možná 

paleovývěr. Šance paleoponoru ku paleovývěru jsou nyní shodné 50 na 50 %. Tak jak je to 

pro málčinský horizont typické, nelze totiž ani zde prozatím s jistotou říct kterým směrem vodní tok 

https://web.archive.org/web/20080318173220/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasu2_2006.php#noveboty


chodbou vlastně tekl. Štěrky v sedimentench nejsou přítomny žádné, ale uložení předholocénních 

okrově hnědých hlín, které jsou prostoupeny i vrstvičkami plaveného mikrozrnného písečku: se 

svažuje směrem ke vchodu. Zjištěný sklon vrstev těchto starých hlín je pod koncovým komínkem 

asi 15 cm na 1 m směrem ke vchodu. Po obou stranách 50 cm širokého speleologického výkopu 

zůstává zachován profil sedimentem o výšce 40 - 150 cm. Na momentálním konci se meandrující 

chodba zřejmě stáčí doprava, tedy do směru k Netopýrce. Je to tedy do směru k oné 

neznámé Jeskyni svatojánských nocí. 

ZO 6-31 

neděle 30.července 2006 

V Paleoponoru v Ochozském žlíbku učiněn 1 dílčí objev!  
Pracovně průzkumná akce pokračovala v noci ze soboty na neděli. V Čelbě Himmelůse podařilo 

lokalizovat místo zcela ucpaného pokračování chodby do komínka. Po uvolnění sedimentů se ve 

stropní partii podařilo proniknout do 2 m dlouhé kapsy ve výšce cca 2,5 m nad počvou přístupové 

chodby. Je tam dokonce jedna 5 cm vysoká záclonka. Je to tektonická puklina, která svým pravým 

koncem směřuje přibližně k Barunčině jeskyni (vzdálenost 20 m) a levým koncem zhruba k 

Švédovu stolu. Na oba směry je to však hermeticky ucpáno. Vrstva listí poukazuje na propojení s 

povrchem. Celková délka Paleoponoru se tedy dnes přibližuje již k deseti metrům a ucpaná 

chodba jistě GO ON. 

ZO 6-31 

pondělí 31.července 2006 

V Paleoponoru v Ochozském žlíbku: čekání na déšť 

V Paleoponoru proběhla další pracovní akce zaměřená na transport sedimentů uvolněných při 

včerejší objevné akci. Nyní je třeba čekat na déšť, aby Ochozský potok vytěžený sediment odplavil. 

ZO 6-31 

středa 2. srpna 2006 

Ekologický úklid na Švédově stole s nálezem medvědího zubu 

Myslím, že cílem ochrany této jeskyně je udržet ji v její „surové přírodní a pravěké podobě“. Je 

proto zcela správně, že jeskyně již není turisticky zviditelňována a že sem byla zrušena turistická 

značka i odstraněna informační tabule. Jde totiž o to vrátit této jeskyní „ten pravěký pocit“. V 

jeskyni by proto nemělo být naprosto nic co by připomínalo toto 21. století, či století předchozí. 

Proto by zde byla velmi nevhodná například i instalace památníčku věnovaná archeologickému 

významu této jeskyně, neboť i to by zde narušovalo „ten pocit“. Ohniště zde však být tolerovano 

může a taky hromádka dříví, né však odpadky. 

 

Tyto mé vize se velmi dobře kryjí s ekologickým trendem, který razí Správa CHKO na celém 

ostrohu Svatých schodů již od 90. let 20. století. Proto jsem dnešního dne provedl generální úklid 

Švédova stolu. Úklid jeskyně jsem provedl z lásky k onomu šamanovi, duchu tohoto místa. Do 

igelitového pytle jsem vysbíral všechny odpadky, jeskyni jsem vyzametal a pak jsem z ní vynosil i 

rozsáhlou, až 30 cm mocnou vrstvu popeliště z nesčetných ohňů, kvůli které již nebylo v jeskyni 



téměř k ulehnutí. Přitom jsem pod nejspodnější vrstvou popela - až v místě styku s podložní hlínou 

- našel krásně zachovalý medvědí zub (kelčák). Myslím, že je to dárek od onoho šamana zato, že 

jsem jeskyni uklidil. Zcela na závěr jsem pak v jeskyni vyskládal nový kamenný kruh, neboť 

ohniště na Švéduv stůl patří. 

Poustevník 

Šaman ze Švédova stola 

Švéduv stůl je opravdu silné místo, 

mimořádné svatosti. 

To, co je Kostelík pro Křtinské údolí, 

to je Švéduv stůl pro údolí Hádecké. 

Chceš -li to však pochopit, 

zkus přistupovat ke Švédovu stolu po kolenou. 

Ten, kdo zde žil, byl Někdo velikosti Krista či Buddhy, 

bylo to však dávno před nimi. 

Jeho Duše s nimi Jedna jest. 

Švéduv stůl je místo opravdu jako stvořené pro osamělou meditaci. 

Poustevník  
1.8.2006 

neděle 6. srpna 2006 

Deštný víkend 

Do Moravského krasu přišly deště, už několik dní nepřetržitě houževnatě prší. To je krásné počasí! 

Příroda i Paleoponor v Ochozském žlíbku to potřebují. Aleš z Byčí skály zkoumal propadlý závrt 

nad Rotundou. Myslel si, že by to mohla být ona hledaná Děravka. Já však nevím. Dostali se 6 m 

hluboko. 

M.P.Š 

pondělí 7. srpna 2006 

Závrt u Habrůveckých smrků znovu ponorem! 

Dnes přitekl žlíbkem z nitra plošiny vodní tok, tak deset litrů/sec a přímým směrem si to zamířil do 

nálevky závrtu. Na jaře 2006 nám do závrtu teklo 1 l/sek a i to stačilo na bahnitou kalamitu. Tenhle 

vodní tok však má skoro 10 x větší průtok. Provedl jsem fotodokumentaci a zahájil neodkladné 

meliorační práce na odhlonění vodního toku od závrtu. Většinu přitékajících vod se mi podařilo od 

závrtu odklonit, ale všechno se zastavit nedá. Z úbočí plošiny stékají potoky, které tu nikdy netekly. 

Habrůvecký ponor je samozřejmě ucpaný a rozvodněný Habrůvecký potok teče Úzkým Příhonem 

směrem do Křtinského údolí. Ve Křtiňáku padl podmáčený strom přes silnici. Vádí na dně údolí je 

ale zatím kupodivu bezvodé, povodeň na Křtinském potoce má zpoždění. Křtinský vývěr ještě 

tlakovat nezačal. 

M.P.Š 

pondělí 7. srpna 2006 

Moravský kras - monzunové deště pokračují 



A nejen že pokračují, ještě nabírají na intenzitě. Tohle už skoro vypadá jako nějaká potopa. 

EVAKUACE! To, co teď teče, to neteklo ani na jaře! 

M.P.Š 

úterý 8. srpna 2006 

Závrt u Habrůveckých smrků momentálně neexistuje - je tam jezero. 
Závrt u habrůveckých smrků zatopila potopa. Pokud to co teče na jaře jsou stoleté vody, co je 

potom tohle? Nějaké globální změny? To přece není normální aby lesy na náhorní plošině se 

měnily v lužní les. Závrt nám to úplně zaplnilo. Momentálně se zdá, že perspektivy této lokality už 

nejsou úměrné dalšímu úsilí. Se Závrtem u habrůveckých smrků budu pokračovat jenom když se do 

toho zapojí další lidé. Pokud jsou nějací vážní zájemci, ozvěte se mi.  

úterý 8. srpna 2006 

Diskuze na téma zájmových území v Moravském krasu 

Na Speleo.cz právě probíhá diskuze na téma "Zájmová území v Moravském krasu". 

středa 9. srpna 2006 

Závrt u habrůveckých smrků - den poté.  
Jezero se už vsáklo. Stromy jsou vyvrácené a vývraty způsobily destabilizaci kamenné rampy - 

sesedla asi o 30 cm, ale naštěstí se svahem neutrhla. Těžební pódium se v důsledku toho naklonilo. 

Pod čtyřnožkou se odplavil svah v důsledku čehož visí ve vzduchu. Tam, kde byl 14 m hluboký 

speleologický výkop je dnes na dně závrtu slizké bláto s kalužinou. Možná to půjde 

zachránit. Ale budu potřebovat na čtrnáct dnů k sobě chlapa. Možná že bych mohl udělat rozpis. 

Možná by to mohlo být víc chlapů, kteří se budou střídat. Věřím tomu, že když budeme 14 dní 

makat - tak budeme mít situaci pod kontrolou. Já jsem jeden, ale potřebuji na každý den k sobě 

ještě jednoho, kdo bude stát nahoře na pódiu u vrátku a bude točit klikou. Pracoviště je vybavené - 

jedná se o vcelku pohodlnou práci. Slyším jak skupiny spolupracují. Tak mi to ukažte. Potřebuji 

každý den po dobu 2-3 týdnů mít po ruce chlapa. Ale je třeba si na to vyčlenit celý den - hned od 

rána. 

čtvrtek 10. srpna 2006 

Pokračuji v rekognoskací směr Tři kotle ve Křtinském údolí  

Hleděl jsem na úplňkový měsíc, 

jak se zažehl nad Křtinským údolím,  

pak jsem hleděl na měsíc nad Habrůvkou  

a tu jsem si uvědomil, že je to tentýž měsíc. 

Jdu do toho. 

 
 

Nyní budu rekognoskovat celé území předpokládaného směru podzemního odtoku Habrůveckého 

potoka do Křtinského údolí, tedy celý pravý břeh Úzkého Příhonu až po vyústění s Křtinským 

údolím, od tohoto místa celý pravý břeh Křtinského údolí až ke Třem Kotlům a ke Kostelíku a 

https://web.archive.org/web/20080318173220/http:/www.speleo.cz/index.php?lang=cz&section=css&text=index&clanekid=337#komentar


samozřejmě celou parovinu Komárku. Celý dolní vývěrový díl Křtinského údolí (habrůvecký břeh) 

mne nyní bude zajímat. 

M.P.Šenkyřík 

sobota 12. srpna 2006 

Provedena rekognoskace v Úzkém příhonu  
Dnes provedena speleologická rekognoskace v Habrůveckém žlíbku Úzký Příhon, který slouží jako 

povodňové řečiště Habrůveckého potoka do Křtinského údolí. Při povodni na jaře 2006 jsem zde 

zjistil zakryté ponory o značné hltnosti. Během dnešní rekognoskace se však nepodařilo zjistit 

místo přímého vtoku do podzemí. Taktéž ve výchozích vápencových skal se nepodařilo objevit 

žádnou speleologickou lokalitu. Přesto zde paleoponory někde jistě musí být. Úzký Příhon např. 

kříží závrtové linie na ose Tří kotlů a Lazů. A právě na ní dochází k ponorům povodňového 

Habrůveckého potoka do podzemí. 

M.P.Šenkyřík 

neděle 13. srpna 2006 

Závrt u habrůveckých smrků bude zachráněn. 
Dnes se u Závrtu u habrůveckých smrků sešli členové výboru ZO 6-31. Přitom padlo rozhodnutí 

závrt pro spelologii zachránit. Bude to provedeno intenzivní akcí na počátku září, kdy bude v co 

nejkratším možném čase na směny znovu vytěžena vstupní šachta a bezprostředně nato dojde k 

instalace skruže. Zájemci o výpomoc ze stran spřátelených speleologů jsou srdečně zváni. Termín 

této akce byl stanoven na víkend 8. až 10. září 2006 

Marek.P.Šenkyřík, Patrick Bárta, Petr Špaček 

úterý 15. srpna 2006 

Co je s bulletinem SPELEO? 

Podle proklamace redakce, mělo nové číslo 44 SPELEO vyjít na počátku července 2006. V 

důsledku diskuze o "zájmových územích" jsme se zapoměli na nové číslo Spelea těšit. Ale teď - v 

půli srpna - se ptáme? Kde vázne SPELEO 44? 

 
Znamená to, 

že když lidé mají domy u potoků, 

které je občas vyplaví,  

že jsou to "Boží mlýny"?  

Né! Oni jen mají domy u potoků. 

čtvrtek 17. srpna 2006 

Závrt u habr.smrků - nový začátek 

Po již 2 stoleté vodě během 5 měsíců, která měla za následek zánik speleologického výkopu na dně 

závrtu, dnes zahájen již 3 pokus o obnovu výkopu. Konkrétně byly snošeny z lesa smrkové klády 



na vypažení sondy a zahájena oprava "lavinové" trhliny v tarasu nad nálevkou závrtu. Též byla 

uvedena do vodováhy nakloněná těžební plošina. 

sobota 19. srpna 2006 

Závrt u habr.smrků - zahájeno pažení 

Řeším dilema, zda pozůstalý zbytek výkopu rovnou nezavést vlečkou hlíny a těžební zařízení 

ponechat jako skanzen. Pak si říkám, že alespoň podepřít nakloněné pódium smrkovou kládou je 

třeba. Nakonec mne to zase začalo bavit a zahájil jsem pažení závrtu - práce na závrtu tedy 

pokračuje! Mojí ambicí ovšem v této fázi není speleologický objev, či rekognoskace, ale pouhá 

ZÁCHRANA KRASOVÉHO JEVU PRO SPELEOLOGII - tedy alespoň dát tam ty skruže. Po 

celodenní práci se pažení začíná v závrtu rýsovat. 

neděle 20. srpna 2006 

Poděkování Bimovi a jeho ženě, 

jak málo lidí je jako oni. 

pátek 25.srpna 2006 

 
 

Stesky našich zemědělců 

Franci Musil 

Nedávno jsem zaznamenal v rozhlase,novinách, ale i jinde, kterak naši zemědělci zoufají a pláčou 

nad nízkou a slabou úrodou obilovin, zejména pšenice na našich polích. Jak za všechno může 

špatné počasí, horko, zima, sucho, potom zase mokro....V souvislosti s těmito sděleními mě 

napadla jedna velmi zajímavá věc: Asi před měsícem jsem začal pojednávat (natírat) pět sloupů VN 

v okolí Ořechova u Brna. Pod mými stožáry rostla sice neobvykle nízká, ale přeci jen hustá, 

dozrávající pšenice. Taková prostě normální zlatavá pšenice. Bylo horko a sucho, takže jsem byl 

rád, že brzy kolem začaly kroužit kombajny, abych nemusel nekonečně dlouho vláčet ke svým 

bodům metráky barev a do nekonečna vytahovat z ponožek kvanta osin. Potom se ochladilo, týden 

pršelo a ejhle!!!!! Ve strništi a naprosto všude, začal růst zcela regulérní a dóóóst hustý ozim. Aniž 

by někdo pooral, podmítal, nebo povláčel, aniž by tu jezdily nějaké traktory se secími zařízeními, 

dokonce aniž by někdo odklidil slámu, která obvykle vypadává za pracujícím kombajnem. Takže 

takhle to tedy skutečně je. Jestli jsou po celém česku podobná zemědělská družstva, která sejí ozim 

tak, že nechají zrno přezrát a vysemenit, ušetří asi na naftě, potažmo na jiných surovinách, 

družstevníci nemusí do práce, ušetří traktory a ještě dostanou prémie. Do mikrofonů pak budou 

fňukat a žádat stát o dotace a podpory. Ale určitě je to jen můj subjektivní pocit a taky mě může 

někdo říct, že tomu nerozumím. 

neděle 27.srpna 2006 

Haiku! 

 
 



Nejdřív po mě přeběhla kočka - a potom pes! 

čtvrtek 31.srpna 2006 

Webmasterovo hledání 

Protože i život je hledání, stejně tak i dobrý webmáster stále hledá stále lepší design webových 

stránek, na nichž pracuje. Zprávy z Krasu tedy s konečnou platností umístíme na tomto 

reprezentativním místě na titulní stránce webu ZO 6-31. Připomínám, že i vy na tomto místě 

můžete zveřejnit svoji Zprávu z Krasu. 

čtvrtek 31.srpna 2006 

Podzemní chodba pod stříleckým zámkem? 

Marek Poustevník 

V 16. století se přemístilo feudální sídlo ze zpustlého hradu Střílky do nově budované stavby ve 

vesnici pod hradem. Renezanční zámek byl dokončen k roku 1619 avšak v průběhu celého 17. 

století dochází k dalším přestavbám. Zámek ve Střílkách (okr. Kroměříž) dnes přestavuje zachovalé 

typické venkovské feudální sídlo z něhož je dochována barokní podstata navazující na renezanční 

jádro zámecké věže. Zámek od roku 1994 slouží jako jógový ašram (klášter) indické tradice 

Nadace živoucí světlo Maháprabhup satsang a pravidelně sem přijíždí významné duchovní 

osobnosti z celého světa . Protože jsem dostal nabídku abych se v rámci karmajógy zapojil do 

rozsáhlých rekonstrukcí, zrengenoval stavbu očima speleologa. Podle pověsti pod nádvořím zámku 

údajně prochází podzemní chodba v níž by prý mohly jezdit kočáry. Celkem jsem zde prozkoumal 

3 izolovaná sklepení, avšak vstup do hledané podzemní chodby se v žádném ze sklepů nenachází. 

pátek 1.září 2006 

Pokojný bojovník se tu nejdříve pro něco rozhodne 

a pak dělá, jakoby mu na tom bůhvíjak záleželo 

a přitom mu tu nezáleží vůbec na ničem 

 
 

Koán z Cesty 

V Tibetu žil veliký světec, nad nímž bděly mohutné kosmické síly, Milarepa. Dříve však než našel 

to, co hledal se ale musel velmi namáhat, a proto stavěl domy. Nejdřív dům postavil no a pak ho na 

příkaz mistra zase rozebral. Pak postavil jiný dům a zase ho pak zbořil. A tak to šlo pořád dokola: 

postavit - zbořit, postavit - zbořit... Milarepův životopis krásně zpracoval náš český Eduard Tomáš. 

No a někdo jiný na jiném místě a v jiném čase zase kope ze stejných pohnutek závrty a jeskyně. 

Povodeň mu je pak spláchne, a tak začne zase znovu. Né, že by na tom totiž záleželo.  

sobota 2.září 2006 



Předběžný archeologický průzkum 

Ventaroly na Děravce 

Marek Poustevník, Petr Kos 

Dnes pracovník Ústavu archeologické a památkové péče, Petr Kos, provedl na základě žádosti naší 

ZO 6-31 magnetický archeologický průzkum v okolí Ventaroly na Děravce. Připomeňme, že se zde 

nachází pozustatek anonymního speleologického výkopu značného stáří. Roku 1922 psal Antonín 

Boček, že někde zde "na Děravce" mělo dojít v roce 1914 k objevu dnes blíže neznámé jeskyně. 

Dnešní magnetický archeologický průzkum byl proto zaměřen na nalezení datovatelného předmětu, 

který by pocházel z tohoto období, který by stáří výkopu našich neznámých předchůdců odhalil. 

Byl prověřen prostor cca 10 m okolo Ventroly při němž bylo nalezeno několik 

neidentifikovatelných železných přednětů a ručně kovaný hřebík staré provenience. Datovatelný 

předmět se však nalézt nepodařilo. ZO 6-31 zahájí novodobý speleologický výkop v místě 

Ventaroly na Děravce již na podzim tak aby do zimy zde byla vykopána alespoň 2 m hluboká 

šachtice, kterou bychom si prohlédli dimenze odtokového trativodu do podzemí. 

neděle 3.září 2006 

Co nového na ZHS? 

Po zaplavení jezerem a následné milarepovské krizi, byly zahájeny práce na obnově pracoviště v 

Závrtu u Habrůveckých smrků. Konkrétně se o víkendu uskutečnily 2 pracovní akce zaměřené na 

důkladné pažení hlinité stěny závrtu. Ačkoli by stačilo, aby toto pažení vydrželo do instalace skruže 

pouhých několik týdnů, je vypažení sondy pojímáno pěkně fortelně, že se nebudeme bát v této 

klimaticky zmatené době třeba ani vody tisícileté. O víkendu 8,9,10. září se navíc na pracovišti 

uskuteční intenzivní náporová akce, zaměřená na dokopání sondy a následnou betonáž základu 

patky pod první skruží. Počítáme se zorganizováním "dne otevřených dveří", kdy si zájemci o 

speleologii budou moci prohlédnout tuto zajímavou technickou stavbu v Závrtu u H.S. 

pondělí 4.září 2006 

Nové Speleo č. 44 

Marek Šenkyřík alias Poustevník 

Se zpožděním, ale přece, vyšlo nové Speleo č. 44. Nové též svým designem, barevný přebal, 

křídový papír, 60 stran textu A5. Graficky vkusně udělané, na titulní stránce Marek Audy. Kromě 

řady administračních zpráv Předsednictva ČSS, Speleologické záchranné sluľby atd. se dostáváme 

k jádru buletinu Speleo. Pavel Kalendra (ZO 6-19 Plánivy) podává zprávu o teplotním měření v 

Křížové závrtu v Zadních Bukovinkách na severu MK. Miroslav Veselý a Jiří Prokop (ZO 6-18 

Cunicunulus) píší o dolování grafitu u Louky nedaleko Olešnice na Moravě. Fraňo Travěnec (ZO 

6-23 Aragonit) píše o čtvrtstoletí záhady nejhlubší sondy v Hranické propasti. Barbora Šimečková 

napsala o nově zbudovaném památníčku jednomu z objevitelů Zbrašovských aragonitových jeskyní 

Vincentu Chromému. Jan Himmel (ZO 6-11 Královopolská) vzpomíná na profesora Absolóna a v 

dalším článku zpracovává 50 letou historii své jubilující ZO 6-11 Královopolská. Miroslav Kubeš 

(ZO 6-05 Křtinské údolí) připomíná výročí 100 let od narození Antonína Valeše "Onkla", badatele 



- samotáře ze Křtinského údolí. Jiří R. Otava (ZO 6-14 Suchý žleb) nám přibližuje zásluhy o 

speleologii a Speleofórum ing. Oty Šimíčka při příležitosti jeho 50 narozenin. Za zmínku ještě stojí 

recenze s názvem: Odzáhadněné "záhady" J.Pokorného v Ochozské jeskyni v níž se J.Himmel a 

další pouští do svého kolegy Pokorného zato, že ve Speleu č. 43 zveřejnil lidově pojatý článek o 

Ochozské jeskyni. Celkově lze říci, že Speleo je pěkné, ale mělo by vycházet častěji a mohlo by též 

být o třetinu tlustčí. 

středa 6.září 2006 

Struže dorazily na místo určení 

Finišuje též pažení závrtu. Skruže darovala obec Habrůvka. Velmi iniciativně pomohl starosta obce 

K.Kalandra. Dovoz zajistili bratří David a Aleš Pokojové z Habrůvky. 

neděle 10.září 2006 

Do třetice na Závrtu u Habrůveckých smrků 

Po 2 stoletých vodách v roce 2006 jsme započali již po třetí s vyklízením dna Závrtu u H.S. V 

uplynulém týdnu se na závrtu uskutečnily tři celodenní pažící akce, které pak vyvrcholily ještě 

intenzivní víkendovou těžební akcí. V sobotu a v něděli 3 - 4 lidé od rána do večera těžili dno 

šachty. Za víkend se ji podařilo prohloubit o 1,8 m, čímž jsme se znovu dostali do hloubky 6,8 m. 

Postup zpomalil skalní blok, který bylo nutné rozmělnit sázením ohně. Na litou skálu narazíme v - 

8 až -8,2 m. Na ni položíme základ oněch socialistických silnostěnných skruží, z nichž každá váží 

asi 850 kg. Celkem budeme muset v závrtu použít asi 6 - 7 skruží. Na Závrt se o víkendu 8 až 10. 

září 2006 dostavilo 10 lidí a lidiček, z nichž se do práce zapojili: M.Poustevník, P.Bárta, D.Bárta a 

D.Bártová. 

středa 13.září 2006 

Dobrá indicie ze Závrtu u Habrůveckých smrků 

Dnes se po delší době zastavil na závrtu Arnošt Hloušek. Vyprávěl mi o svém pozorování závrtu 

při povodni dne 8. srpna 2006. ZDE Ve chvíli jeho návštěvy byl závrt stále zatopen až po okraj pod 

jezerní hladinou. Přítok toku vtékajícího do závrtu byl asi 5 litrů/sec. Přesto však hladina jezera 

před jeho očima viditelně klesala až za 1 hodinu jezero v závrtu zcela vyschlo. Ponorný tok však 

nadále vtékal dnem závrtu do námi zkoumané ucpané paleoponorné propasti. Toto je velmi dobrá 

indicie pravděpodobně nasvědčující o propojení Závrtu u Habrůveckých smrků s Habrůveckým 

podzemním potokem. 

pátek 15.září 2006 

I Arnošt přišel! 

V úterý a čtvrtek (12.a 14. 9.2006) se na Závrtu u H.S. uskutečnily dvě nové pracovní akce. Byl 

vybudován skluz a plošina pro spouštění skruže. Na závrtu zase začal pracovat Arnošt Hloušek z 

Habrůvky. Od zimy se na výzkumu neukazoval. To víte, život vesničana: nejdříve na jaře musel 

udělat ve lese novou zásobu dříví na příští zimu, pak se mu zase rojily včely, potom musel z pole 

vozit brambory... a tak to šlo pořád dál. Do výzkumu se Arnošt zapojil až v září. Možná, že je to 

nostalgií babího léta, které právě přichází na Habrůvku a do MK. Vytěžili jsme spolu několik 

kyblíků hlíny, takže šachta dnes dosahuje hloubky -720 cm. 

https://web.archive.org/web/20080318173220/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/1stranka.php#srpnovapovoden2006


sobota 16.září 2006 

Závrt u Habrůveckých smrků - třetí výpal 

Již po třetí jsme v závrtu úspěšně použili při průniku přes skalní bloky metody "sázení ohně". Je to 

velmi jednoduchá a přitom účiná metoda rozmělňování skalních bloků i rozšiřování skalních stěn 

chodeb. Toho by šlo např. použít i při rozšiřování úžin a plazivek. Z historie je známo, že kdysi se 

speleologové (před objevem nastřelovacích patronek), zoufale snažili rozšiřovat úžiny svých 

plazivek dokonce pomocí pilníku, či letlamp Tak například na Ventarole v Ochozském žlíbku (dnes 

Hynštova ventarola) nemusel kdysi Richard Zatloukal při roziřování skalní plazivky pomocí 

letlampy pozbýt svůj tehdy poměrně nesmělý plnovous, kdyby místo toho plazivku jednoduše 

naplnil bukovými poleny, zapálil a odešel. Po jednom takovém výpalu z bočních stěn z lité skály v 

pohodě odpadávají 10 až 15 cm tlusté pláty přepálené skály... což zpravidla stačí, aby se plazivka 

stala průplaznou. 

 

V sobotu jsme tedy s Michalem Kahlem na ZHS rozbili a vytěžili přepálené skalní bloky, které 

nám bránily ve výkopu do hloubky. Pod nimi jsme vytěžili mnoho kyblíků hlíny. Další postup však 

nakonec předčasně zastavilo další blokové uskupení, které jsme se nakonec rozhodli rozbít již 

pomocí pyropatronek. To přislíbil přijít učinit Filip Doležal. Vypili jsme mnoho čaje, když na 

navštěvu dorazili: hajný z Olomučan, Franci Musil a Vladislav Kahle s ženou. Kůča však na 

pracovišti nikoho nezastihl, a proto trucoval. Pokud se chystáte přijít pomoci s výzkumem - pošlete 

e-mail. 

pondělí 18.září 2006 

Na obhajobu p. Pokorného 

Ve SPELEO č.43 zveřejnil J.Pokorný (ZO 6-11) článek: Záhady Ochozské jeskyně, na který 

reagoval ve SPELEO č. 44 RNDr. Jan Himmel (též ZO 6-11) recenzí. Já sám jsem článek p. 

Pokorného vnímal jako jeho speleologickou závěť, tedy literární záznam člověka, kterému je nyní 

okolo 70 let, kterému Ochozská jeskyně prostě učarovala a k níž se chce ještě vyjádřit. Byl jsem 

proto rád, že byl článek p. Pokornému ve Speleu zveřejněn, navzdory tomu, že má i některé 

odborné handikapy. Na tomto místě bych rád řekl, abychom si přehnaně nezačali hrát na vědecké 

speleology. Kdybychom totiž nabyli opravdu skutečného poznání, tak bychom se museli tomu 

našemu zaujetí kars(t)ologií hurónsky smát až bychom se za břicha popadali. Je tedy zcela správně, 

když speleolog - odborník napíše recenzi na článek svého méně erudovaného kolegy v němž v 

pozitivním duchu rozebere odborné nepřesnosti a doplní poznání, asi tak jako když zkušený otec 

něco vysvětluje svému dítěti. Když jsem však rozevřel SPELEO 44 a četl v něm výše zmíněnou 

recenzi, nebyl jsem ji ani schopen dočíst až do konce... I když někdo snad má nad někým 

intelektuální převahu, neměl by svéhu daru používat jako meče. Intelekt musí zůstat pod kontrolou 

srdce, protože pak někdy stačí do rybníku podvědomí vhodit i poměrně malý kaminek a na povrch 

se vzedmou kaly, které jsou vnějším světem vnímány jako neadekvátní reakce. Něco takového je 

třeba dobře usedět, protože když v takové chvíli o někom něco napíšete (zanesete do literatury!), 

tak už to nejde odstranit a nakonec to bude sám autor, který se bude ze zveřejnění svého článku 

trápit. Tak jako SPELEOFÓRUM má určitá publikační omezení, stejně tak by i na SPELEO měla 

být uvalena korekce etická. Není to cenzura. Redaktor by vás jednoduše měl nestranně jako 

kamarád upozornit, když Vaše averze vůčí kolegovi je snad nevědomky přehnaná. Neosobnost - to 

je skutečná věda. 



 
Ve všem, co udělá i co neudělá pokojný bojovník, 

je vždy přítomna nejvyšší láska vesmíru, 

i když tomu bude jen málokdo rozumět. 

pondělí 18.září 2006 

ZHS: tři kuboviny a je po blocích 

V pondělní podvečer přišel na Závrt u habrůveckých smrků mistr technických prací Filip Doležal, 

doprovázený Zuzkou Musilovou. Kuba jako zkušený "zubař" prohlédl skalní bloky a do každého 

vyvrtal po jednom otvoru. Ty pak vyplnil pyropatronkami, ze závrtu se ozvalo poklepání kladivem 

a v zápětí tři tlumené detonace. A je po blocích! Nyní je tam ale vápencová drť, kterou musíme 

vytěžit, takže v sobotu na závrtu určitě bude co dělat. Kdo máte ruce k práci a srdce pro speleologii 

- můžete se v sobotu 23. září na závrtu zastavit na výpomoc. Naoplátku můžete dostat čaj. 

neděle 24.září 2006 

Šachta na ZHS už budí respekt 

Na Závrtu u Habrůveckých smrků se o víkendu uskutečnily další dvě celodenní pracovní směny. V 

sobotu s Michalem Kahlem a v neděli s Franci Musilem jsme pokračovali v hloubení šachty. Za 2 

dny jsme ji prohloubili o 1,4 m, čímž jsme dosáhli hloubky - 8,6 m. Polygonní bod přinytovaný na 

skále, použitý při mapování v roce 2005, a který se nyní najednou pod námi vyloupl z bláta 

dokázal, že jsme se do stropu propasti trefili přesně. Je dobře mít lokalitu dobře zmapovanou. 

Kdybych si totiž nebyl jist přesností své mapy, snad bych ji pod těmi bloky ani nečekal. Při 

předchozích povodních totiž došlo k takovým pohybům sedimentu a sesuvům bloků, že se situace v 

zemi zcela změnila a já jsem paleoporný jícen závrtu téměř ani nepoznával. Nyní jsme tedy dosáhli 

pevného skalního základu potřebného pro instalaci skruže. Slavíme tedy dílčí úspěch a i pohled do 

vykopané šachty již budí respekt. Závrt u Habrůveckých smrků si zřejmě získal další dva badatele. 

Pozitivně jsme prožili dva krásné podzimní dny. 

úterý 26.září 2006 

Ohlédnutí za Březinou 

V sobotu 16. září 2006 se na "Březině", na základně ZO 6-12 před Malým lesíkem, sešlo malé 

komorní společenství několika desítek lidí, aby Petru Kosovi a jeho ženě Lence odpomohli od 

jednoho poměrně směšného stříbrného válečku. Lenka totiž slavila své třicáté narozeniny. Byl jsem 

jednim z přítomných hostí a přitom jsem přemýšlel nad tím čím to je, že ten Malý lesík nás pořád 

tolik spojuje. Přitom je to jen pár puklin v zemské kůře a ani Březinská skupina v žádném případě 

nebyla nejlepší ani né vzorná speleologická skupina. Ale přece jen: bylo to naše mladí. Kdy to 

bylo? Před dvaceti lety! Vzal jsem si kytaru a potmě si sedl do Hlavního dómu. Zazpíval jsem tichu 

a tmě a chvíli poseděl v "Hlavňáču" v osamění. V sobotu nám všem, kteří jsme se sešli na 

Lenčiných narozeninách, bylo spolu dobře. V nejlepším jsem se však po indiánsku vytratil... a co 

bylo dál nevím. 

Po ránu už je chladno 

ptáci sedí na anténách 

lesy zlátnou 

přicházi podzim. 



pátek 29.září 2006 

ZHS: zabrušování sochařského díla 

Jak už jsem psal, speleologie je i určitá forma uměleckého projevu, podobná sochařství, až nato, že 

jeskyňáři ve své soše žijí. Ve středu 27.9. a ve čtvrtek 28.9. se na ZHS uskutečnily pracovní akce 

zaměřené na dobroušení šachty. Vladislav Kahle nám pomocí akuvrtačky a pyropatronek sestřílel 

skalní převisy, které by jinak bránily ve spuštění skruže. Odstřílená skála byla následně vytěžena a 

poslední úprava dna šachty již byla provedena osvědčenou technikou "sázením ohně". Pro potřebu 

spuštění skruže byl dále posílen těžební jehlan, takže teď už to není čtyřnožka, ale osminožka. V 

kovošrotu v Habrůvce se podařilo získat železné pruty do železobetonového věnce kolem skruže. 

Nyní tedy nastává čas spuštění oné silnostěnné 800 kilogramové skruže. 

neděle 1.října 2006 

"Obyčejný" pracovní weekend na ZHS 

Po posledním výpalu ze dna šachty vytěžena přepálená skála s posledními sochařskými upravami 

skalních stěn. Provedena fotodokumentace hotového díla. Nyní šachtu prohlašuji za připravenou. 

Protože se však nepodařilo na závrt dopravit hupcuk, ke spuštění skruže ještě nedošlo. V neděli 

podzimní úklid listí s podzimním ohníčkem.  

středa 4.října 2006 

Závrt u Habrůveckých smrků - spuštění první skružeHned úvodem zápisu o 

této heroické akci patří poděkování bádačům ZO 6-12 Petru Kosovi a kolektivu za zapůjčení 

hupcuku. Členové ZO 6-12 snad ani netuší, jaký to poklad po Medvědovi na Malém lesíku zdědili. 

Dle mých informací totiž asi žádná jiná ZO ČSS v Moravském krasu již tento vysokotonážní 

mechanismus nevlastní, a bez něj by manipulace s onou 800 kg skruží přicházela jen stěží v úvahu. 

Ve středu 3. října 2006 tedy nastal dlouho očekávaný Den spuštění 1 skruže. Byla to celodenní 

dřina, ale jinak se vše dělo bez komplikací. Technické pomůcky jako skluz pro skruž, nástupní 

spouštěcí plošina, posílená osminožka atd., kterými jsem pracoviště vybavil - se bezvadně 

osvědčily. Protože mám jemnocit pro pohybování s těžkými tělesy (v Krkonoších jsem hupcukem 

přibližoval po horských svazích tunové skalní bloky) nebyla pro mne ani manipulace s onou skruží 

větším problémem. Bylo to však dobrodružství. Po pravdě řečeno: dal jsem ji tam sám. Musím však 

poděkovat habrůveckému starostovi Karlu Kalandrovi, který stále velmi iniciativně vychází vstříc 

potřebám našeho speleologického průzkumu. Právě teď pro nás zajišťuje cement a písek, abychom 

v sobotu skruž mohli obbetonovat. Habrůvecký starosta Karel Kalandra dělá všechnu čest 

funkci starosty - on se totiž opravdu stará. A budu rád, když si toho budou vědomi občané 

Habrůvky při nadcházejích volbách. Dále též děkuji Davidu Pokojovi za převezení hupcuku ze 

základny u ML do Habrůvky a zapůjčení pracovního náčiní. 

pátek 6.října 2006 

ZHS - skruž dosedla na dno šachty 

Protože se ve středu nepodařilo pro malé skalní výčnělky dostat skruž až na samé dno šachty, dnes byly 

výčnělky obouchány palicí a poté již skruž bezproblémově dosedla na dno šachty. Vše jde tedy jako po 

drátkách. Karel Kalandra na zítřek zajištuje dovoz cementu a písku - o víkendu budeme betonovat. Pro 

zajímavost uvádím, že manipulace se skruží trvala asi 20 hodin čistého času. To svědčí o vysoké technické 

náročnosti celé této operace - bylo totiž třeba šachtu stále přitesávat, aby jí skruž o vnějším průměru 116 cm 

nakonec prošla. 



sobota 7.října 2006 

Gratulujeme k úspěchu na Mechovém závrtu 

Dle informace Petra Kučery (ZO 6-12) došlo včera v sobotu 7. října 2006 na Mechovém závrtu ke kýženému 

propojení Větrací šachty s podzemím, čímž byl otevřen druhý vchod, ražený do jeskynního systému za účelem 

odvětrání CO2. 

neděle 8.října 2006 

Na ZHS dorazila plechová kavalerie a bylo zahájeno betonování 

V sobotu a neděli 7. a 8. října se na Závrtu u Habrůveckých smrků uskutečnily další dvě houževnaté akce. V 

sobotu byla základová skruž uvedena do vodováhy a a obložena železnou armaturou. V neděli pak vyrazila z 

Habrůvky plechová kavalerie tvořená traktorem řízeným Štefanem Bojtarem a Markem Poustevníkem, který 

doprovazely dva motocykly s Petrem Kučerou a Karlem Kalandrou v sedle. Na vlečce byl totiž vezen na závrt 

cenný náklad: cement, písek a voda. S Francimusem jsme pak ihned v pozdní nedělní odpoledne zahájili 

betonáž základu skruže. Práce se protáhly do večera. Cement a písek darovala obec Habrůvka. 

úterý 10.října 2006 

Kudlanka v Moravském krase 

Ty brďo! To je poprvé, co ji vidím: kudlanka nábožná! V Ochozi na silnici. Vypadá jako kobylka, ale není to 

kobylka, velikost tak 6 cm. To je ta, co požírá samečky. Její šíření na sever je ekoindikátorem oteplení. 

středa 11.října 2006 

Článek o ZHS ve Zpravodaji Obecního úřadu v Habrůvce 

Dnes byl vytištěn Zpravodaj Obecního úřadu v Habrůvce č. 2/2006, kde je na s. 20 článek: " Závrt u 

Habrůveckých smrků - spuštění první skruže , který je převzatý z webu ZO 6-31. Byl zveřejněn na morální 

podporu habrůveckého starosty před nadcházejícími volbami. Lidé, kteří nepolitikaří, ale starají se, ti jsou 

vzácní, proto jsem kandidaturu starosty Habrůvky p. Karla Kalandry v článku morálně podpořil. 

čtvrtek 12.října 2006 

Na ZHS bylo dokončeno betonování základu skruže 

Habrůvecký starosta Karel Kalandra navezl na závrt další metrák cementu + písek. Celou tuto várku jsem ještě 

týž den až do noci vybetonoval v základu skruže. "Pěkně jsem si mákl", viď Francimusi? Nyní je celá 1. skruž 

oblita až po okraj betonem. To znamená, že o víkendu můžeme spustit další skruž. A začneme zasypávat. Na 

základ skruže bylo celkem použito 150 kg cementu, cca 500 kg písku, 200 l vody + železné armatury. 

středa 25.října 2006 

Omluva webmástera 

Chybou bylo bohužel smazáno 12 dní Zpráv z Krasu. Zprávy z Krasu jsou současně pracovním deníkem - je to 

škoda. 

středa 25.října 2006 

Závrt u habrůveckých smrků vyskružován! 

Při pondělni prac. akci byla spuštěna šestá skruž a zbytek dne byla obsypávána. Úterní prac. akci přerušil 

podzimní déšť. Dnes ve středu byly instalovány zbývající 2 skruže, čímž dnešního dne 25. října 2006 

prohlašuji Závrt u habrůveckých smrků za vyskružovaný. Je to krásný pohled Toníku. 

sobota 28.října 2006 

ZHS: demontáž zbytku výdřevy a zasypávání výkopu 

Při sobotní akci byla ze závrtu kompletně vytěžena výdřeva. Je toho skoro 1,5 m vysoká hromada smrkových klád určená 



na spálení zimním ohňíčkům. Po té pokračovalo zahazovaní výkopu okolo skruže. Závrt bude morfologicky uveden do 

podoby blízké přírodnímu stavu. V sobotu večer skončilo babí léto a do Moravského krásu vstoupil překrásný deštivý 
podzim. Vůně tlejícího listí. Ve vlaku z Adamova zní kytary a zpěv. Trampové ještě žijí! Skoro jak za mlada. Je čas 

podzimních vandrů. 

První sníh se snáší z nebe 

středa 1.listopadu 2006 

ZHS: podařilo se zajistit žebříky 

Protože hlavní výzkumce se momentálně věnuje karmajóze, výzkum na Závrtu u Habrůveckých 

smrků na několik dní stojí. Během této zasloužené speleologické dovolené se však přesto podařilo 

sehnat nyní již žádoucí žebře do vyskružované šachty. Sehnal je pro nás Toník Tůma ze Správy 

CHKO a v příštím týdnu je navezeme. Franci Musil přislíbil učinit zbytek: tzn. ošetření žebřů a 

jejich instalaci do skruže v naší šachtě. Příští prac. akce se na Závrtu u Habrůveckých smrků 

uskuteční až v sobotu 4.listopadu. 

Kdo má rád, 

ten má v srdci drahokam. 

pondělí 6.listopadu 2006 

Zimní život v otevřené krajině 

Tak už v sobotu v Moravském krasu napadl první sníh a křupal pod botama. Stromy se zbavily listí 

neuvěřitelně rychle - stačil jim k tomu jediný týden. Všechno v přírodě utichlo. Lidé se mne teď 

ptají, jakpak se v tom mrazíku a sněhu mám. "Tak jako eskymák" odpovídám. Boty jsem měl po 

ránu zmrzlé a na Patově kytaře mi prakla nejtenčí skruna É. Mám rád tyto předzimní dny - jsou 

posvátné. Najednou není co dělat, jen si zapálit oheň a vařit si čaje. Venku jemně chumelí - tak 

nějak se asi cítil pračlověk. Dnes se za mnou na Habrůvce poprvé zastavil Pavlík Chaloupský (ZO 

6-12). Zenově si sedl opodál a trpělivě čekal, až si ho všimnu. Pavel Chaloupský - to bude jednou 

velký jeskyňář. Uvidíte. 

středa 8.listopadu 2006 

Morfologicky zajímavé místo v Úzkém Příhonu 

Úzký Příhon slouží Habrůveckému potoku jako povodňové řečiště do Křtinského údolí. V tomto velmi slibném skalním 
žlíbku však není zjevná žádná speleologická lokalita vhodná k zaboření krumpáče. Dnes jsem tam však jedno zcela 

neviditelné místo přece jen rozpoznal. Je poblíž zakrytého povodňového ponoru (viz.), objeveného v březnu 2006. 

Možná že tam něco je. Zajímá Vás, jak taková místa hledám? Zkuste hledět na krajinu tak jako na 

milovanou ženu! Potom Vám morfologie tvarů odhalí skryté tajemství. Teď, když ze stromu spadlo 

všechno listí, je k tomu ideální čas. 

Komínová roura průměr 16 cm 

- to je turbo! 

 
 

čtvrtek 9.listopadu 2006 

ZHS: pokračuje zahazování výkopu 

Po 10 denní speleologické dovolené byly obnoveny práce na Závrtu u habrůveckých smrků. Dnes 

https://web.archive.org/web/20070214022930/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasumarek.php#29032006


byl zahazován výkop okolo skruže již dříve vytěženým sedimentem. Podzimní déšť však akci 

předčasně ukončil. 

pátek 10.listopadu 2006 

Co je ukryto v jeskynním bludišti Výpustku? 

(neobjasněné svědectví habrůveckého kronikáře Antonína Šebka z roku 1945) 
Za II. světové války byla v jeskynním bludišti Výpustek ve Křtinském údolí zřízena největší 

podzemní továrna německé vojenské mašinérie v okolí Brna - to se ví. viz.  

 

"Na počátku roku 1945 přijely večer k jeskyni 2 nákladní automobily doprovázené eskortou 

gestapa. Všichni totálně nasazení dělníci byli z jeskyně pod samopaly vyhnáni ven a seřazeni do 

zastupu. Se strachem čekali, co se s nimi bude dít. Nákladní automobily vjely do jeskyně... byly tam 

dlouho... a ven vyjely teprve k ránu - byly však prázdné. Toto není pověst - toto se skutečně stalo! 

Něco bylo před koncem války ukryto ve Výpustku a je to tam asi dodnes" 

 

Toto svědectví po sobě zanechal očitý svědek, fyzický účastník popsané události p. Antonín Šebek 

(1924 - 1998) z Habrůvky, za II. světové války totálně nasazený ve Výpustku, který často tento - 

pro něj zajisté hororový zážitek - vyprávěl svému synovi Radomírovi. Antonin Šebek byl dlouhá 

léta habrůvecký kronikář, člověk se zajmem o přírodu a okolní krajinu. Od jeho syna Radomíra 

Šebka jsem toto svědectví vyslechl 10. listopadu 2006. 

zaznamenal: Marek Poustevník 

 

Dovětek: Obdobnou pověst jsem už před rokem zaznamenal o Býčí skále viz.. A povídá se všude 

možně. Ale na Výpustku na tom něco může být - zazdívek je tam nepočítaně. 

pátek 10.listopadu 2006 

Dotazy a odpovědi k článku „Moravský kras z pohledu metod 

systémového inženýrství“ - rozloučení se s diskuzí ing. Vaška.ZDE 

Jsem rád, že jsem mohl vyhovět p. ing. Vaškovi, tím, že jsme zveřejnili na našich webových 

stránkách jeho článek, když nebyl vydán ve Speleo.  

Marek Poustevník 

sobota 11.listopadu 2006 

ZHS: pokračují práce na rekonstrukci vzhledu závrtu  
Při sobotní akci již byla kompletně vrácena zpět do výkopu hromada hlíny, dočasně deponovaná 

nad hranou závrtu, ale pořád k rekonstrukci stěn závrtu ještě asi 4 kubíky hlíny chybí. Proto byla 

zahájena těžba sedimentu i z hlavní deponie (cesta k oltáři) tak aby byl vzhled závrtu pokud možno 

zrekonstruován ještě před příchodem mrazu. "Speleozákladnu" u závrtu už objevily myšky. Těm je 

se mnou vždycky dobře. 

 

https://web.archive.org/web/20070214022930/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/stranskaskala94.php
https://web.archive.org/web/20070214022930/http:/www.byciskala.cz/Cinnost/mps.html
https://web.archive.org/web/20070214022930/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/vasek_diskuze_2006.html


čtvrtek 16.listopadu 2006 

Závrtu u Habrůveckých smrků vrácen původní vzhled  

Tři dny se pracovalo na navrácení původního vzhledu nálevce závrtu. Závrt je totiž pro oko 

speleologa daleko větší pastva, než například žlíbek potoka. Závrt, jako morfologicky cenný 

zemský tvar, by se proto neměl bezmyšlenkovitě zavážet sedimentem. Právě naopak. Tam, kde je 

to možné, je dobré vrátit závrtu v největší možné míře jeho přírodní vzhled. a sedimenty deponovat 

mimo něj. Závrt u Habrůveckých smrků je z více než 50 % ve zcela přírodním nedotknutem stavu, 

Jen tam, kde byla vedena průzkumná sonda, kterou destruovala stoletá voda, jsem nyní vrátil 

nálevce závrtu původní vzhled. Tyto estetické práce jsou v hrubých rysech nyní hotovy. Protože se 

však nedostávaly nějaké sedimenty, vzhled závrtu doladíme, až vytěžíme něco ze dna šachty. Je to 

pěkný pohled. 

čtvrtek 16.listopadu 2006 

Přichází čas pro Děravku  

Nyní, kdy je Závrt u habrůveckých smrků úspěšně vyskružován, budeme samozřejmě pokračovat v 

jeho speleologickém průzkumu. Teď bude nutné do skruže instalovat železný žebř a šachtu uzavřít 

deklem. Než tyto práce proběhnou, bude nyní zahájen průzkum Ventaroly na Děravce. Závrt u 

Habrůveckých smrků zůstane však nadále hlavním pracovištěm ZO 6-31 na Habrůvecké plošině. 

Děravka - to bude takový zasloužený bonbónek. 

pátek 17.listopadu 2006 

Den našeho boje za svobodu a demokracii  
Děti, jdete do skal, do jeskyně, do přírody. V krasu je "jaro". Trampové táhnou do lesů.  

sobota 18.listopadu 2006 

Objev závrtu v Úzkém Příhoně  

Při rekognoskaci Úzkého Příhonu byl dnes konečně objeven závrt! V Burkhardtových spisech není 

tento závrt znám, rovněž v mé evidenci se dosud nenachází. Jeho poloha není sice z mého pohledu 

ideální, protože se nachází v levém svahu Úzkého Příhonu (tzn. směrem k Lazům), ale je slibný. S 

problematikou Lazů však nově objevený závrt souvislet nebude, neboť zde jsme již příliš vysoko u 

Habrůvky, téměř na dohled od Habrůveckého ponoru. Souvisí tedy s Habrůveckým podzemním 

potokem? I to je možné. Jedná se o typickou nálevku s prudce sešikmeným svahy o průměru cca 

3,5 m a hloubce cca 2 m, s kyprým dnem. Závrt tedy hodnotím jako slibný, i když bych ho 

mnohem raději měl na protějším - pravém - břehu Úzkého Příhonu. Dále pokračovala rekognoskace 

po náhorní plošině Kamárka směrem ke Třem Kotlům. Zde v lesní trati "Bažantnice" R.Burkhardt 

(1951-1955) zmiňoval existenci "rozptýlených závrtů". Zatím jsem zde však nic jednoznačného 

nenašel. Zato otečkovaných stromu je zde hodně. 

neděle 19.listopadu 2006 

ZHS: dolaďování tvarů  

Proběhlo dolaďování vzhledu závrtu, ale stále se nám na to nedostává dost hlíny. Už by to chtělo 

dát do šachty ten žebřík. Teď je pro "Akci žebř" ten pravý čas. 

 



pondělí 20.listopadu 2006 

Nabídka od Speleophoto  

Jaroslav Šanda nabízí podzemním fotografům na Speleophoto.com zdarma 16 megabaitový prostor pro 

prezentaci Vašich snímků. V případě, že se jako fotografové osvědčíte může být Váš prostor ještě 

dále navýšen. Je to dobrá nabídka hlavně pro začínající speleology - fotografy, kteří ještě nemají 

vytvořeny své vlastní webové stránky. Hodně tam přispívá například tajemný doktor Skála. Je tam 

ale například i pár fotek z našeho Novodvorského ponoru, ještě než nás odtama vykousli 

pučisté. viz. Speleophoto.com tedy hodnotím kladně a doporučuji. Kontakt: krtek@podzemi.net  

pondělí 27.listopadu 2006 

Zítra bude zahájen průzkum Ventaroly na Děravce  
Z nově zřízeného Vzkazníku vyplynulo, že v době mé týdenní nepřítomnosti Závrt u habrůveckých 

smrků navštívili: otec Arnošt, Kůča, Večerníček a ing. Jan Fatka. Děkuji všem za návštěvy. Ing. 

Fatku mi doporučil Petr Kos a též Tomáš Mokrý za účelem výroby konstrukčně geniální uzávěry 

na skruž typu "Mechový závrt". Kdo tuto pancéřovou uzávěru Jeskyně v Mechovém závrtu viděl, 

ten musel být fascinován její precizností. Tento typ uzávěry, ovšem v odlehčené verzi, byl též 

dodán i k uzavření Šachty do Sloupského koridoru Amatérské jeskyně. Dle zápisu ve Vzkazníku by 

se Závrt u Habrůveckých smrků mohl dostat na řadu na jaře 2007, okolnosti nám budou upřesněny 

v nabídce. Dle informace Toníka Tůmy žebříky pro ZHS již Plániváci vytáhli z Amatérské jeskyně, 

ale k nám na závrt ještě nedorazily. Na zítřek plánuji zahájení výzkumu Ventaroly na Děravce 

jehož jak věřím, se zůčastní i Arnošt. 

úterý 28.listopadu 2006 

Nově objevený závrt se bude jmenovat "Závrt v Úzkém Příhonu  
Konzultací s Arnoštem Hlouškem (1929), který před mým příchodem na Habrůveckou plošinu byl 

prakticky jediným a největším znalcem zdejšího krasového reliéfu v okolí Habrůvky, jsem zjistil, 

že slibný závrt, který jsem objevil 18.11.2006 v Úzkem Příhonu, mu není znám. Závrt je tedy pro 

speleologii mým objevem. Zvolili jsme pro něj oficiální pojmenování: "Závrt v Úzkém Příhonu" 

úterý 28.listopadu 2006 

Tajemství Děravky se začíná odhalovat 

Dnešní den vstoupí do historie střední části Moravského krasu. Dne 28. listopadu 2006 totiž začali 

Marek Poustevník (dříve Šenkyřík) s Arnoštem Hlouškem otvírku nového speleologického 

pracoviště: VENTAROLY NA DĚRAVCE. Byl jsem rád, že se Arnošt (77 let) této slavnostní 

chvíle zůčastnil, protože ani do Křtinského údolí, ani za mnou, již téměř rok na průzkumy prakticky 

nepřichází. Naše nové pracoviště se nachází na velmi odlehlém místě v samém středu zalesněné 

Rudicko - Habrůvecké náhorní plošiny. Ventarolu jsem objevil dne 3.května 2005 a vytipoval jsem 

ji ke speleologické otvírce. viz. Průzkumem staré literatury (Boček 1922) jsme dále zjistili, že k 

okolní lesní trati se váže velmi zajímavá, stará a dnes již téměř zapomenutá speleologická pověst. 

Podle ní totiž někde zde (+- cca 200 až 300 m) mělo dojít v roce 1914 k objevu "velké neznámé 

jeskyně Děravky". Jejím objevitelem měl být význačný badatel V.Kubásek (a nebo snad staří 

horníci), který ale objevenou jeskyni utajil a rok nato (1915) padl v 1. světové válce (celá pověst o 

Děravce, včetně mého speleohistorického výkladu je zveřejněna v Acta Speleohistorica č. 

7/2006viz.). Dnes 28.listopadu 2006 tedy došlo k historickému okamžiku zahájení speleologického 

průzkumu v místě Ventaroly. Dno průzkumné sondy jsme skrývali archeologickou metodou, 

https://web.archive.org/web/20070214022930/http:/www.speleophoto.com/
https://web.archive.org/web/20070214022930/http:/www.speleophoto.com/thumbnails.php?album=47
https://web.archive.org/web/20070214022930/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/habruveckaplosina.php#HPproblemderavky
https://web.archive.org/web/20070214022930/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/deravka.php


abychom zjistili, o co se vlastně jedná. Proto jsme kameny ponechali v původní pozici a pouze 

okolo nich jsme motyčkou preparovali hlínu. Tím jsme zjistili, že uloženým sedimentem je zde 

pouze nejmladší, velmi kyprá hnědá lesní hlína. Z ní začíná vystupovat nápadné seskupení 

vápencových kamenů (s četnými volnými dutinkami) ve tvaru kamenitého soupoušku, vedoucího 

napříč hlinitým sedimentem do hloubky... Z toho co je zatím vidět, nelze vyloučit, že ty kameny se 

do kypré lesní hlíny neuložily přírodními procesy. Nálezová situace připomíná uměle kameny 

zaplněnou velmi starou šachtu. Je to snad Kubáskova poklička oné tajemné Děravky?? Je to 

zajímavé. Průběžně provádíme fotografickou dokumentaci a náš průzkumný výkop dnes dosáhl 

hloubky 1,7 m pod úroveň terénu. Na závěry je však zatím předčasně. Teprve další průzkumné akce 

prokáží zda jsem se úspěšně stal speleologickým Schliemannem, objevitelem legendární Děravky. 

čtvrtek 30.listopadu 2006 

Děravka hlásí objev odtokového trativodu 

Průzkumem Ventaroly na Děravce se již při 2. pracovní akci podařilo lokalizovat ponorný 

odtokový trativod do podzemí. Na trativod bylo naraženo pod kamenitou pokličkou již v hloubce -

1,9 m a ačkoli je to mělko pod povrchem, je již v lité skále. Má samozřejmě vertikální průběh a v 

jeho dalším průzkumu zatím brání skalní bloky. Pracoviště na Děravce hodnotím jako slibné. Bude-

li to průstupné, očekávám, že zde budou mít objevy rychlý průběh. Lokalita na jaře fungovala jako 

ponor, je zde též průvanová činnost, v blízkém okruhu je nápadný závrtový cedník. Je třeba si též 

uvědomit, že se zde nacházíme na náhorní plošině asi 150 m vysoko a až tak hluboký může být 

vertikální jeskynní systém, v jehož stropní komínové partii se zjevně ocitám. Býčí skála ani 

Rudické propadání tudy neprochází - tak co tam je? Nikdo neví. Napadá mne: slepé rameno 

paleojedovnické říčky odněkud od Velikonočních jeskyní směrem "ke Křtinskému údolí" (něco 

takového jako vidíme bifurgovat Býčí skálu u Šenkova sifonu, či obchvat u Rotundy, s níž se 

souhrou okolností Jedovnický potok v podzemí zase potkal). Ale to je jen taková má líbivá 

speleologická pohádka k níž u Děravky svádí morfologie terénu. A takových teorií mám víc, viz. 

např. i má "Teorie bádenského horizontu v Moravském krasu", předpokládající existenci vysuté 

fosilní jeskynní etáže čnící velmi vysoko nad původními - předmiocénními - jeskynními systémy, 

které jsou dole, zatímco mladší "bádenský horizont" musí být paradoxně nahoře a který právě v 

oblasti Děravky by mohl být vyvinutý (jinými slovy: co je nahoře nemusí být nezbytně i starší jak 

učí karsologická věda). Otvírkou Ventaroly na Děravce tedy sleduji více speleologicko - 

geologických mysterií (o Kubáskově speleohistorickém tajemství jsem již psal). Pokud nás 

nezastaví neprůlezné zůžení, tak to zjistím. Dnešní dosažená hloubka výkopu činí - 2,9 m.  

 

PS: a co chlapci v redakci SPELEO/SPELEOFÓRUM - budou už z lásky publikovat poustevníkovi 

články? 

pátek 1.prosince 2006 

Objev klenby podzemní chodby pod J ambitem chrámu P.Marie ve 

Křtinách 

Při dnešním speleo - archeologickém monitoringu stavebního výkopu pod jižním ambitem chrámu 

Panny Marie ve Křtinách, jsem zjistil obnaženou cihlovou klenbu blíže neznámé podzemní chodby. 

S největší pravděpodobností se jedná o logické pokračování reliktu původní barokní kanalizační 

sítě, kterou jsme objevili loni (2005) pod S ambitem a rájskou zahradou. viz. Námi tehdy dosažený 

koncový bod průniku kanalizační chodbou se nachází jen asi 20 m daleko od dnes objevené klenby. 

https://web.archive.org/web/20070216055410/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/krtinskykostel.php#chodbapodsambitem


Provedl jsem prvotní fotografickou dokumentaci a o tomto novém objevném zjištění jsem již 

informoval farní úřad. Řádný speleologický průzkum bude proveden vzápětí. Mým přepokladem je, 

že výpusť kanalizace z rájské zahrady do Křtinského potoka bude do značné míry ucpána. Průzkum 

však každopádně prohloubí mozaiku našich dlouho shromažďovaných poznatků o podzemí 

Santiniho stavby ve Křtinách.  

Marek P. Šenkyřík, ZO 6-31 

neděle 3.prosince 2006 

Ve křtinském kostele marek opět objevil kus neznámého podzemí 

Čtete zítra Zprávy z Krasu 

neděle 3.prosince 2006 

Tři detektoristé vykázáni z Babické plošiny 

Tři detektoristé provádějící sběr archeologických památek pomocí detektoru kovů a krompáče byli 

pozorování v sobotu 3.prosince 2006 v údolí západně Zdechova mezi Ochozí a Březinou. Ti samí 

detektoristé byli opět zjištění druhý den (v něděli 4.prosince 2006) v Zadních polích na Babické 

plošině. V tomto případě však byli kontaktováni přihlížitelem, který je poučil o povaze tohoto 

prospekčního barbarismu, při němž jsou archeologické památky nešetrně vyzvednuty bez kontextu 

a souvislostí (a navíc za jakým cílem: chtivost). Pak poměrně ochotně nasedli do svého automobilu 

a vzdálili se pryč z chráněnné krajinné oblasti Moravský kras. Ať nechodí "detektoristé" do 

Moravského krasu, protože tam potkají Přihlížitele. 

pondělí 4.prosince 2006 

Předběžná zpráva o objevu podzemních prostor pod jižním ambitem 

chrámu Panny Marie ve Křtinách 

Marek Poustevník - Šenkyřík, 
základní organizace 6-31 České speleologické společnosti 

 

 
 

Historie objevu 
V roce 2005, v souvislosti s objevem reliktu barokní chodby pod S ambitem a rájskou 

zahradou, viz. jsem přepověděl existenci v té chvíli ještě netušené historické kanalizační sítě z 

1.pol. 18. století až v nejhlubších úrovních Santiniho stavby. Toto mé proroctví se začíná naplňovat 

dnes. Dne 1. prosince 2006 jsem dostal vnuknutí, abych zašel do Křtin. Na křtinském náměstí jsme 

spatřil skupinu kopáčů, kteří právě hloubili stavební výkop podél jižního úpatí jižního ambitu, v 

prostoru mezi kapli sv. Anny a chrámem Panny Marie. Proto jsem provedl svůj obvyklý stavebně-

historický speleo - archeologický monitoring výkopu. (křtinský chrám speleologicky monitoruji již 

16 let). Přitom jsem si v základu ambitu odhaleného výkopem všiml vystupovat cihlovou klenbu 

neznámé podzemní chodby. Rómští výkopci si nebyli vědomi hodnoty nálezu a právě se chystali 

obnaženou klenbu přikrýt plastovou fólií a zahrnou ji hlínou. Přišel jsem právě včas, abych zahrnutí 

klenby zabránil, čímž by tento zajímavý objev zůstal bez povšimnutí. O objevu jsem proto ihned 

https://web.archive.org/web/20070216055410/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/krtinskykostel.php#chodbapodsambitem


informoval farní úřad a následující den jsem zde přikročil k praktickému speleologickému 

průzkumu. 

 

 
foto: (c) Marek Poustevník: Klenba neznámé chodby pod J ambitem před proražením. 
 
 

První průzkum podzemní chodby dne 2.prosince 2006 a nálezová situace 
V sobotu 2.prosince 2006 jsem po provedení fotografické dokumentace prorazil napříč cihlovou 

klenbou otvor. Na první pohled bylo evidentní, že byl objeven původní historický kanál s cihlovou 

klenbou pocházející z 1.pol.18. století, který sloužil k podzemnímu odvlhčení a odvodnění 

Santiniho stavby. Tento kanál se však nachází až v nejhlubších úrovních Santiniho stavby, což z něj 

činí speleologicky významný objev. Nejedná se totiž o kanál podpovrchový, nýbrž o neznámou 

hlubinnou kanalizaci, procházející v hloubce až 5 či 6 m pod úrovní rájské zahrady. Bylo zjištěno, 

že historická kanalizační chodba přicházející ze směru od rájské zahrady není plně 

zasedimentována, takže podél stropní cihlové klenby je volný otvor jimž je možné se vleže 

proplazit do podzemí. Cihlová chodbička mizela do tmy. Požádal jsem proto pana děkana Tomáše 

Prnky aby mi při objevu asistoval jako hlídka na povrchu a sám jsem se naplazil do poloucpané 

plazivkovité chodby. Současně jsem s sebou rozvíjel ocelové pásmo, kterým jsem měřil vzdálenost 

dosaženého průniku do podzemí. Do kanálu jsem se naplazil do vzdálenosti 7,6 m od objevného 

vchodu, kde jsem ke svému překvapení narazil na podzemní křižovatku kanalizační sítě. Vlevo i 

vpravo kanál kříží boční chodby, které jsou sice jen 30 cm široké, zato však 3 až 4 m vysoké. Tyto 

boční chodby sledují rádius zaoblení ambitu, a jejich pokračování mizelo někam za ohyb stavby. 

Těmito směry jsem však v průzkumu úžinatých chodeb nepokračoval, protože zde byla potřeba 

blízkost dalšího zkušeného speleologa. Proto jsem svoji pozornost obrátil k hlavnímu pokračování 

kanálu směrem pod rájskou zahradu. Zde jsem však ve vzdálenosti již 9 m od vchodu narazil na 

zával. Zaval však byl pouze lokální a štěrbinou podel levé stěny jsem svítil do dalšího neznámého 

pokračovaní chodby "kam až světlo dosvítilo". Po tomto zjištění jsem se rozhodl k návratu. Obrátit 



se nebylo možné, proto jsem kanalizační chodbou vycouval po zpátku až na denní světlo na 

křtinské náměstí, kde můj artistický výkon obdivně sledoval pan děkan. 

 
foto: (c) Marek Poustevník: Na první pohled bylo jasné, že se jedná o významný objev. 
 
 

Druhý průzkum podzemní chodby dne 2.prosince 2006 a nálezová situace 
Protože bylo jasné, že byl učiněn významný objev, k jehož průzkumu je potřeba dalšího zkušeného 

speleologa, kontaktoval jsem Mgr. Petra Kosa (ZO 6-12, jinak též pracovník Ústavu archeologické 

a památkové péče) a nabídl jsme mu spolupráci při rekognoskaci objeveného podzemí. Spolu jsme 

pak ještě týž den ve večerních hodinach provedli 2 vstup do objevených prostor. Bez problému 

jsme se proplazili ke křižovatce na 7,6 metru. Poté jsem nejdříve prolezl do velmi úzké ale značně 

vysoké chodby vlevo. Současně jsem s sebou rozvíjel ocelové pásmo. Od křižovatky jsem pronikl 

do vzdálenosti 7 m, tedy celkem 15 m od vchodu. Zde chodba končí cihlovou zazdívkou, za níž 

nelze vyloučit její další pokračování. Poté jsem se vrátil zpět ke křižovatce a stejným způsoběm 

jsem prozkoumal chodbu vpravo směrem ke kapli sv. Anny. Průnik úzkou spárou byl též na hranici 

průleznosti a ve vzdálenosti 5 m chodba i zde končila. Kamená zeď je zde již nepochybně 

základovým zdivem kaple sv. Anny. Po těchto zjištěních jsme se vrátil zpět za Petrem na 

křižovatku hlavního kanálu. Nyní jsme se rozhodli provést odtěžení závalu přímým směrem, který 

uzavíral hlavní pokračování chodby směrem pod rájskou zahradu. Zával z labilních kamenů s 

obsahem pískovcové dlažby byl dlouhý jen asi 50 cm. Po jeho odtěžení jsme nahlédli do dalšího asi 

4 m dlouhého úseku volné chodby, která však opět končí dalším závalem z povrchu. Po tomto 

zjištění jsme svůj dnešní průzkum v pozdních večerních hodinách ukončili. Zcela na závěr si Petr 

Kos sám prohlédl všechny objevené prostory. 

Zhodnocení nálezu 
Byl objeven relikt historické barokní kanalizační sítě z 1. pol 18. století podzemního odvodnování a 

odvlhčování Santiniho stavby, konkrétně úseku rájské zahrady a přilehlých ambitů. "Závaly" pod 

rájskou zahradou konstatováné již v loni objevené chodbě nejsou závaly v právém smyslu slova. 

Nejedná se totiž o prořícení cihlové klenby chodeb, nýbrž o šachty směřující k povrchu, které 



původně měly sloužit ke svodu vody do podzemí a též k eventuálnímu čištění odtokové stoky. 

Pozdější generace však v nevědomosti o jejich významu šachty uměle zasypávály hlínou, kamením 

a stavebním odpadem. Tím byla podzemní kanalizace Santiniho stavby do značné míry blokována a 

docházelo k jejímu zanášení a ucpávání. Barokní glazovaná keramika ojediněle nalézaná ve 

výsypce šachet dokladuje, že k závalů docházelo již v 18. až 19. století. Byli jsme zde s největší 

pravděpodobnosti prvními návštěvníky po více než 250 letech od výstavby tohoto zapomenutého 

podzemí. Jedná se o nejvyznamnější objev podzemních prostor pod křtinským chrámem od doby 

objevu ossária v roce 1991. Celková délka objeveného systémku je nyní 25 m s perspektivou 

dalšího objevu za momentálně koncovým závalem. Ve speleologickém průzkumu bude 

pokračovat základní organizace 6-31 České speleologické společnosti. Bude provedena komplexní 

mapová dokumentace, další rekognoskace v podzemí atd. Na závěr patří mé poděkování Mgr. Petru 

Kosovi ze ZO 6-12 za spolupráci při objevování chodby. 

 
Kanály mají též svoji poesii 
foto: Petr Kos: Objevitel chodby. 
(PS: omlouvám se Petru Kosovi, ale ostatní fotky se nepovedly, protože jsme zapoměli zapnout ostření objektivu. Je to tedy přesně tak, jak jsme se o tom při objevování ve 

křtinském podzemí povídali: jsou jen takové fleky. Uděláme další. 

úterý 5.prosince 2006 

S Arnoštem na skok na Děravce 

Po úspěchu ve Křtinách jsem úplně zapoměl na akci na Děravce. Arnošt však nezapoměl a přišel 

pro mne. Vytěžili jsme spolu několik kyblů hlíny, ale v dalším průniku teď brání bloky, které bude 

nutné rozbít vrtačkou pyropatronkama. Dosažená hloubka - 3 m. 

čtvrtek 7.prosince 2006 

Křtiny: zahájení řádného průzkumu 

Snažil jsem se přesvědčit pana děkana, že nemám jenom jeden výzkum, ale marně. Pan děkan mi 

řekl, že průzkum kostela má být má první priorita. "Tak teda jo. Udělám to pro pana děkana. 

Křtinský kostel bude teď objektem mé koncentrace. Člověk má nějak zhodnotit své hřivny a jedná 

má hřivna jsou vědomosti o křtinském kostele." Provedl jsem vstup do loni objevené chodby pod 

severním ambitem a zjistil jsem, že nám tady nějaká nelegální konkurence loupala perníček! Vchod 

do nově objevené chodby se právě zabezpečuje. 



Udělám to pro Vás pane děkane 

 
 

 
 

 

Patova kytara se fakt ladí sama! 

 
 

pondělí 11.prosince 2006 

Předzimní víkend 

U ZO 6-31 se o víkendu nic objevného po dlouhé době nedělo. Taky je třeba se někdy připravit na 

zimu. Bylo provedeno další zvelebování chodníčku k Habrůveckému smrku, konkrétně zde byla 

postavena Brána do lesa. Dnes jsem potkal p. Beneše z Aggy. Zrovna dnes začíná kopat zával ve 

štole u Jáchymky. 

pondělí 11.prosince 2006 

Nové poznatky o Děravce 

Enemy, čili Dan Bárta, mladší bratr našeho slavného Patricka Bárty, vypátral další staré mapy 

zobrazující historický název a polohu "Děravky" na mapě "Umgebung von Brunn" z roku 

1839 ZDE a dále na mapě III. vojenského mapováni z let 1876-78 : ZDE Zde je Děravka kreslena 

více k Olomučanům. 

No jó, já vím, to šumění je sníh 

úterý 12.prosince 2006 

ZHS: žebře navezeny 

Toník Tůma (Správa CHKO) a Jan Mrázek (MSK) dnes dovezli na Závrt u habrůveckých smrků 

dlouho očekávané žebře. Jsou to 2 kusy po 2,5 m, dohromady tedy máme 5 m. Chybí nám však 

ještě 2,2 m, protože skruž šachty je 7,2 m hluboká. 

středa 13.prosince 2006 

Křtiny: zahájen průzkum podzemí pod ambity 

Dnes vstup do chodby pod severním ambitem. Zával na 7. metru nelegální konkurence odtěžila, ale 

dál než já se nedostali - vypadá to na ojedinělou akci. Zahájil jsem těžbu šachty na 7. metru směrem 

vzhůru, aby došlo k jejímu propojení s povrchem uvnitř rájské zahrady. Dále byl snižován vstup do 

nově objevené chodby pod jižním ambitem aby bylo možné se do plazivky lépe nasoukat. Proveden 

https://web.archive.org/web/20070216055410/http:/www.vilemwalter.cz/mapabrna/j1.htm
https://web.archive.org/web/20070216055410/http:/oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4257_4


nový průstup objeveného systémku. Teď musíme přednostně uzamčít vchody po podzemí, protože 

já si myslím, že ještě budu mít co objevovat. 

Slyšeli jste už před vánocemi na nočním nebi kejhat husy? 

To se jim chce letět? Vždyť tam nahoře musí být zima. 

 

 

čtvrtek 14.prosince 2006 

Web ZO 6-31 bude profesionalizován 

S příchodem nového roku 2007 počítám s profesionalizací webu ZO 6-31. Bude asi třeba něco 

někomu platit, ale zato bude odstraněna omezující 50 MBa kvóta, která je již téměř naplněna. Web 

ZO 6-31 provozuje společnost WebZdarma s jejichž službou jsem nezaregistroval žádné 

problémy. Jsou tedy předpoklady, aby web ZO 6-31 patřil mezi nejlepší o Moravském krasu 

neděle 17.prosince 2006 

Arnošt mi dal duchnu 

Arnošt mi dal duchnu. Podle toho jsem poznal, že bude zima viz.. 

PS: je to hodně teplá péřová vesnická duchna. 

Tady v tom kopečku bych taky čekal jeskyňku. 

 
 

úterý 19.prosince 2006 

Patova kytara a Tao.  
Když se Patovu kytaru pokouším naladit, tak to nějak nejde. Je to prostě takové staré trampské 

nenaladitelné pádlo. Když ale Patovu kytaru nechám být v klidu - tak se fakt zazračně sama naladí! 

A tak to je přátelé Tao. 

pátek 22. prosince 2006 

ZHS: Franci natřel žebříky  

24. prosince 2006 

Narodil se Kristus Pán veselmé se, 

z růže kvítek vykvet nám, 

radujme se. 

Z života čistého, 

z rodu královského, 

nám, nám, narodil se... 

https://web.archive.org/web/20070216055410/http:/www.webzdarma.cz/
https://web.archive.org/web/20070216055410/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/speleo/zpravyzMKkrasumarek.php#arnosthlouseksidhi


Kéž dostaneme ty dary, 

po nichž vroucně toužíme. 

marek 

1. ledna 2007 

Od Vánoc po Nový rok  
Na pracovištích ZO 6-31 byl stav vánočního klidu. Na ZHS Franci zkompletoval a natřel žebříky. 

Já (promiňte mi to slůvko, ale už mi to slůvko "já" skoro nic neříká, ale pokud mám nějak 

komunikovat, tak ho potřebuji) jsem se věnoval rukodělným pracem. Pro přátele a navštěvníky 

ZHS jsem z březových větví nařezal, nasmirkoval, namaloval a nalakoval malé, ale krásné vánoční 

darky. Na vánoční návštěvu se stavil Mokrous se svoji skvělou ženou Rozvítou. O několik dnů 

později přišel Michal K. se svoji neméně skvělou ženou Hankou. Hluboko do noci jsme vedli 

filozofické rozhovory. MUDr. Michal je vystudovaný lékař a nějak mu to nejde věřit v Boha. 

Všechno jsou podle něj v podstatě jen chemické reakce. Tak jsem kamaráda Michala přijal za 

"svého žáka" a jako první úkol si dostal zjistit, kdo byl stigmatizovaný kněz Páter Pio. Pak přišel 

Tomáš K. s bráchou Alešem. Je jim teprve 17 a 14 let a já si myslím, že mi je v této Božské Hře 

někdo posílá, takže to teď budou moji kluci. Ve FaxCopy pro Vás udělali to krásné peefko. 

Kostelová babička ve mě o vánocích uviděla Pána Ježíše a chtěla se o mne starat. Prý jim to říkali v 

kostele a dnes je přece Štědrý den! Prý i o Pana Ježíše se ženy staraly a první se po svém 

zmrtvíchvstání přece zjevil Maří Magdaléně. Přesvědčila mne až když se zmínila o bramborovém 

salátě! Mé největší přání se nenaplnilo, možná proto, že jsem si to moc přál. Taky se za mnou 

zastavil J.Krojer (roč. 1987, kandidát a dnes už asi člen ZO 6-26). Daroval mi svůj speleosamizdat 

"Via Investiga" (dokonce mě věnovaný) o svých výzkumech na plošině Skalka. Oni tam kluci (tím 

míním nejmladší členy ZO 6-26) zkoumali tu tektonickou puklinu v Paleovývěrovém žlíbku v 

Kolíbkách, o níž jsem psal na str. 44 v Acta Speleohistorica 2005 (viz.ZDE). Nazývají to teď 

"Malá Kalcitka" a přiřadili tomu číslo 1410F. Já jsem rád, že se na plošině Skalka ještě něco děje. 

Oni tam teď kluci mají takovou malou vigílii "jaké to bylo, když tam byl Marek a jak se mnou 

chodili po Via Investiga", bohužel to, co se tam odehrálo, a to co tam pořád je, to neodstraňuje. 

Taky za námi přišla Česká televize, aby si natočili rozhovor se "zajímavým člověkem" - unikli jsme 

jim právě včas. Co dodat na závěr roku 2006? Ať ten příští rok 2007 je opravdu šťastný. Sedmička 

je šťastné číslo. Tož ať Vám Pán Bůh žehná - a On nám žehná - to je jisté. Tak ať jen máme tu 

odvahu se jeho Cestě a jeho vyšší moudrosti ve svých srdcích plně odevzdat. Líbilo se mi, co 

napsal na své peefko Tomáš: "Moravský kras, to nejsou jenom jeskyně, ale taky přátelství, Bůh a 

Láska."  

1. ledna 2007 

Silvestrovská noc na Kostelíku, o setkání se šamanem a jednom 

bubínku  
O silvestrovské noci sestupuji z Babické plošiny do Křtinského údolí. Vracím se zpět na Habrůvku, 

kde zamýšlím prožít příchod nového roku. Nad temnou krajinou stříbřitě svítí měsíc. Tiché lesy 

polévá stříbrem. Náhle z dálky hluboko podemnou se ke mě donese zvláštní nápěv hudby. Ta 

hudba přichází odněkud ze směru od Býčí skály - jakoby se tam konalo nějaké dekadentní 

jeskyňářské setkání. Sestupuji žlíbkem Vaječníkem na dno údolí. Je to výjev jako z pravěku. Ta 

https://web.archive.org/web/20080425201012/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/skalkaspeleohistorica4.php#mala_kalcitka


hudba přichází z Kostelíku. Někdo tam hraje na bubínky, na mnoho bubínků, a do toho zní 

housličky a ten zvláštní nápěv bezeslov. Uchvácen tou nádherou se deru přímo do svahu, kde tuším 

jeskyni. Vchody do Kostelíku někdo uzavřel plachtou a uvnitř Kamenného sálu se to hemží 

postavami. Tiše vystupuji z temného kouta a sám nezpozorován pozoruji shromáždění. Je jich asi 

patnáct, mladých mužů a žen. Přistupuji k ním a v záři ohně se představuji : "Poustevník Marek, 

jméno mé." "My víme", zní odpověď. A hned mne vítají mezi sebě. Někdo mi nabízí zeleninový 

karbenátek, jiný vkládá do rukou bubínek. A pak hned bubmování pokračuje. Tak tohle je to, na co 

jsme zapoměli a to je to, k čemu se máme vrátit. V tom jeden z mužů začíná tiše prozpěvovat ten 

zvláštní nápěv bezeslov. Ihned mne to uchvacuje. "Ten člověk je šaman a možná to ani neví, že je 

šaman!". Ten nápěv zní jako indiánský posvátný chorál. Mám z toho takovou radost, že mu ihned 

vkládám do rukou dárek. Tiskne si ho k srdci a v tom mi taky něco podává: malý bubínek! Je z 

Chille, zpívat se naučil v horách v Peru. Nyní žije v Brně. Sílvestrovskou noc a příchod nového 

roku jsme prožili v tanci, bubnování a zpěvu. "Tak už je to tady", někdo říká. Přítel šaman mne 

obejme a já ho též políbím na tvář. Něčím moc krásným mi na Kostelíku požehnal. Láska a 

harmonie.  

8. ledna 2007 

Haiku pod Olomučanskou plošinou 

Kdopak tam asi sedával? 

Olomučanská plošina - nikdo to tam nezná! 

 

Olomučanská plošina, 

že by tam nic nebylo? 

To je zajímavé - tady je to ementál, 

a tam že by nic? 

9. ledna 2007 

Křtiny 1/2007: nová rekognoskace a fotodokumentace  
Vstup do prostor pod jižním ambitem, severním ambitem a rájskou zahradou. Provedena 

fotodokumentace jejíž výsledky zde budou prezentovány koncem týdne. 

Pane děkane, jdu nato. 

10. ledna 2007 

Celá vesnice hlásí: "Hledal tě tvůj kamarád z Chille!"  
Přijde v sobotu 

10. ledna 2007 

Počasí  
To je ale léto, co? Ale Arnošt chodí v péřovce, takže nevím. 

14. ledna 2007 

Křtiny 2/2007: zahájena skrývka  



Skrýváno je místo ve vzdálenosti 220 až 280 cm od levého ostění současného vchodu do hlavní 

krypty chrámu Panny Marie. Dosažená hloubka 80 cm, ve výkopu se pokračuje. 

14. ledna 2007 

O hostingu tohoto webu  
Až doteď je web marekpoustevnik.mysteria.cz provozován na WebZdarma. Hosting však budeme 

měnit, především z důvodu zvýšeného nároku na kapacitu webu (těch 50Mba u WebZdarma už nás 

začíná pomalu omezovat v růstu) a též z důvodu pravidelného zálohování tohoto díla, což 

WebZdarma samozřejmě nedělá. Bude se tedy jednat o placený hosting. Večerníček (webmáster 

ZO 6-12) doporučil profesionalitu web4u (viz. též ZDE). My se však asi přikloníme k umírněnější 

variantě, jíž asi bude Český hosting. Doménu si asi ponecháme tu co máme, no a co, že je třetího 

řádu. 

15. ledna 2007 

Křtiny 3/2007: Přihlížitel se panu děkanovi vyplatí!  
Pokračováno v hloubení výkopu vlevo od vchodu do hlavní krypty (u obvodové zdi na náměstí). 

Důvodem tohoto výkopu byla tato zajímavost: rómské družstvo, které bylo v prosinci 2006 

zaplaceno za vykopání výkopu podél základů křtinského chrámu, v těchto místech něco 

vynechalo. "Na co tady ti kluci ušatí narazili, že to neprokopali? Vynechané místo s travičkou je 

170 cm široké. No, jo, ale potom ta meliorační roura, kterou měli položit u schodiště nikam 

neodvodňuje! Mě jako speleologa samozřejmě napadlo i něco jiného, a proto ten ověřovací výkop. 

Dnes jsem ho prokopal 120 cm hluboko a ejhle, ona tu žádná roura není!! Vypadá to tedy tak, že 

usoudili, že tam tu rouru pan děkan vlastně vůbec nepotřebuje, takže jenom výkop po sobě zase 

zahrnuli, ale rouru do něj nepoložili. No, ale to nevěděli, že křtinský chrám má teď svého 

Přihlížitele! Na dně výkopu byla dnes v hloubce 120 cm nalezena drobná zoxidovaná mince z 

obyčejného kovu. Následně byla odborně určena na odd. numismatiky Moravského zemského 

muzea. Pod lupou jsme zjistili, že byla vyražena v Mnichově za Deutsche reich r. 1941 (5 pfenik). 

Mince bude odevzdána Farnímu úřadu. 

16. ledna 2007 

Mí(y) brněnští bídníci 

Potkávám je na brněnských ulicích a podchodě. Žiji jako oni, ale nepatřím mezi ně. Jsou na okraji 

společnosti, někteří z nich se i ke mě hlásí, to láska je přivádí - tak jako ti na obrázku, ti mají dobré 

srdce. Dávám jim do natažené ruky zlaťák a začal jsem je fotografovat. To jsou mí brněnští 

"bídníci". 

Miloši - děkuji za veselou deku! 

 
 

17. ledna 2007 

Miloš Muzikář bude si Marušku brát 

Miloš Muzikář, spoluzakladatel ZO 6-31, streetworker, malíř duchovních obrazů s křesťanskou 

tematikou, skutečný katolík, bude si brát Marušku Humpolovou, svatou ženu. 

https://web.archive.org/web/20080425201012/http:/www.web4u.cz/?rid=6880
https://web.archive.org/web/20080425201012/http:/www.marvec.org/index.php/webhosting
https://web.archive.org/web/20080425201012/http:/www.cesky-hosting.cz/


17. ledna 2007 

Projekt profesionalizace webu zabezpečen 

Díky štědrosti paní ing. Boženy Vykydalové z Geosanu se podařilo získat potřebné prostředky na 

přechod tohoto webu na profesionální hosting. Už je to zaplacené. Budeme mít dokonce doménu 

.cz druhého řádu. 

18. ledna 2007 

Pomníčky Vinckovi Doležalovi viz. 
Pracujeme na pomníčcích Vincovi Doležalovi z Habrůvky. Budou vyhotoveny tři originály. Jeden 

již dnes upevníme u Závrtu u Habrůveckých smrků, druhý se vrátí do jeskyně Kostelík a třeti bude 

věnován Obecnímu úřadu v Habrůvce. A nebo, co kdybychom udělali čtyři a jeden originál dali 

Správě CHKO v Blansku? 

19. ledna 2007 

Kostel v Bukovince a výsledek speleologického průzkumu?  

Nedávno se na mne obrátil mailem Josef Plch z Jedovnic s žádostí o poskytnutí nějakých informací 

ohledně historie kostela v Bukovince. Kdysi (v roce 1991) jsem totiž sepsal historii svatého 

poutního místa ve Křtinách, které svoji duchovní tradici odvozuje právě od této malé, dnes 

nevýrazné vesničky Bukovinky, což je zajímavé. Vzhledem k tomu, že nyní znovu přepracovávám 

komplexně problematiku Křtin (vyjde jako Acta Speleohistorica 2007), samozřejmě že mě i tato 

problematika ohledně Bukovinky zaujala. Dnes se málo ví, v Bukovince na hřbitově proběhl okolo 

let 1983 - 1984 dnes již téměř zapomenutý speleologický průzkum realizovaný členy březinské 

skupiny brněnského Speleoklubu (ZO 6-12). Stručně se o něm v literatuře zmiňoval v roce 1988 M. 

VRÁNA in: Jeskynní výzkum u Březiny. 40. let trvání Březinské skupiny Speleologického klubu 

Brno. Knihovna ČSS, sv.12.Praha. Detailněji však výsledky tohoto speleologického průzkumu 

nebyly nikde publikovány a to přesto, že pod vedením Karla Plívy se jednalo o větší houževnatější 

akci, při níž byly dokonce nasazeny sbíječky a kompresor. Každopádně však žádné podzemní 

chodby zde objeveny nebyly. Letmo jsem se o tomto průzkumu v literatuře zmínil i já v souvislosti 

s pověstmi Křtin in: SOBOTKOVÁ, K. - ŠENKYŘÍK, M. 1993. Tajuplné podzemí křtinské, Speleo 

č. 10/1993. Nedávno jsem však měl v rukách originál rukopisu Pracovního denníku Březinské 

skupiny ZO 6-12 z inkriminovaných 80. let 20. století, jehož držitelem je nyní P.Vyhnánek (ZO 6-

12). Tam lze dopátrat další informace o neúspěšném speleologickém průzkumu na hřbitově v 

Bukovince. 

19. ledna 2007 

Doména marekpoustevnik.cz byla právě úspěšně zaregistrována 

21. ledna 2007 

ZHS: další zvelebování okolní krajiny 

Dokončena Brána do lesa u smrkového stromořadí chodníčku od cesty Kočárová. Vyfotografoval 

jsem ji abych mohl iniciovat ochranu dalších 5 habrůveckých smrků. Na rozcestí u Habrůveckých 

smrků umístěn první z památníčků Vinckovi Doležalovi (1862 - 1936). S Tomášem Kuchařem 

(1989) jsme se domluvili na spolupráci při výzkumu se ZO 6-31. V Závrtu u Habrůveckých smrků 

by to již chtělo instalovat do skruže ten žebřík a regulérně zde zahájit průzkum do hloubky. 

Všechno u nás řídí láska. Pan klempíř Navrátil z Habrůvky přijal zakázku na výrobu památníčku do 

https://web.archive.org/web/20080425201012/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/VincencDolezalcedulka.jpg


Kostelíku. Bude z mědi a bude to hotové za týden. Pouť krajinou. Tady by měly být Prixovi závrty 

na Vysoké, zatím jsem je ale nenašel. Každopádně jsem prošel kus krasu, kde jsem ještě nebyl a v 

Březinské kotlině jsem se napojil na již známou cestu směr Malý lesík. A přece něco! Ten asi Petře 

neznáš. Kousek na Kubešovou chaloupkou. 

Někdy nad Habrůvkou padají hvězdy. 

 

A ty mraky na Habrůvce! 

Ach Bože - to je krása! 

 
 

22. ledna 2007 

Bojuji s převodem souborů na Český hosting 

Ó Svitavo! 

23. ledna 2007 

Nová filozofie webu ZO 6-31 o Moravském krasu 

Převod souborů na Český hosting se prodlužuje. Mezitím však zraje nové filozofické pojetí webu 

ZO 6-31. Bude to web o krajině, o duši krajiny Moravského krasu. Budu teď hodně putovat 

krajinou, pořád s fotoaparátem, pořád s notýskem, pořád s tuškou - nechám k sobě krajinu 

promlouvat. A Moravský kras - to není jenom speleologie, ale též archeologie, historie... ale taky 

básně, pověsti, folklór. Náš web má nyní kapacitu úctyhodných 500 Mba - bude tam toho tedy o 

Moravském krasu hodně, tak jak se mi jeho duše nechá poznávat. A taky to bude o lidech v Krasu, 

ať už o těch významných a slavných, či méně slavných, či jen o prostých krasových dělnících, o 

nich ví jen nejbližší spolukopáč. Na webu ZO 6-31 tedy bude soustřeďováno vše, co patří k duši 

tohoto podivuhodného kraje, v němž voda mizí ve skále a v němž voda ze skály vytéká. 

23. ledna 2007 

Začíná vznikat paralelní realita 

23. ledna 2007 

Tak už přišla paní zima 

Podle toho, jak se k nám poslední dobou chová matka Příroda bych čekal, že teď napadnou dva 

metry sněhu. 

Já jsem věděl, 

že mi tu duchnu 

nedává Arnošt 

pronic zanic. 

 

Copak asi dělá Děravka? 



25. ledna 2007 

Francimus se vrací do ČSS 

Franci Musil požádal o členství v ZO 6-25 Pustý žleb. Franci byl kdysi na poč. 90. let předseda 

pustožlebské skupiny a pod jeho vedením proběhl výkop Sloupských Vintok. Z jeho podnětu se 

také v roce 1991 ustanovila ZO 6-25 (vystoupením z brněnského Speleoklubu). Později v důsledku 

hledání své nezavislosti vystoupil i z ČSS a od té doby na severu Moravského krasu pobýval jako 

nezávislý speleolog. Na Franciho příkladu se ukazuje, že není dobře člověku samotnému a že je 

dobré někam patřit. Já věřím, že to na včerejší schůzi skousli a že rebela Francimuse přijali zpět do 

ZO 6-25 a tím i do ČSS. Jistě je to velký vnitřní přerod člověka, který se vrací tam, kde začínal. 

26. ledna 2007 

Již v pondělí budete přesměrováni na nové webové stránky ZO 6-31 o 

Moravském krasu 

 



27. ledna 2007 

Bude v Habrůvce Krasové muzeum? 

Habrůvecký starosta je otevřený mým vizím, ale v tomto případě mi řekl, že mu asi čtu myšlenky. 

Na založení Krasového muzea habrovska jsme se tedy shodli. Habrovsko je velmi bohatý okres 

co se týká přírodních krás. Patří sem celý pravý břeh Křtinského údolí včetně slovutné Býčí skály a 

Habrůvecká plošina až po rudické grence u Klostermannovy studánky. A obec Habrůvka je navíc 

připravena i poskytnout vhodné prostory v budově bývalé školy. 

29. ledna 2007 

Tak nám vítejte v nové realitě 

3. února 2007 

ZHS: kompletace a spuštění žebře 

I když Franci nepřichází, provedl jsem kompletaci žebře a jeho spuštění do šachty. Nyní je třeba 

žebř upevnit ke skruži. 

 
Já vím, že je to chráněné území, 

ale já bych chtěl postavit malou kapli. 

3. února 2007 

O cestě míru s přírodou 

Tak už je zase jaro. Sníh už zmizel, sluníčko hřeje, příjemné předjarní počasí. Ale je teprve třetí 

únor a teď bychom se měli brodit sněhem a mělo by mrznout... Zrovna jsem teď četl, že se 

klimatologové shodli, že současné neobvyklé výkyvy počasí způsobil člověk. Já si to myslím už 

dávno. Louskněte prsty. Teď. Louskněte prsty na myši. A teď si uvědomme co všechno jde do 

ovzduší právě teď v tomto okamžiku, co jste louskli prsty. Teď z výfuků aut, náklaďáků, teď z 

komínů atd. Na celé planetě. Teď. Víte, když sopka vypouští z lůma země síru, tak příroda to zná a 

umí si s tím nějak poradit. Ale když lidé vypouštějí do ovzduší ty své jedy: z igelitů, z plastů a dějí 

se i horší věci, ty atomové bomby a tak - tak to příroda opravdu nezná a neví si s tím rady. A to 

přivádí přirodu k disharmonii. Někde se to kumuluje. Teď jsou skoro každý rok ty stoleté vody, ale 

protože je to každý rok, tak už to vlastně nejsou vody stoleté, ale jednoleté. Loňská zima byla 

antarktická, ta letošní je naopak teplá jako v subtropech. V suchém měsící srpnu jsme zase měli 

monzunové deště (to je ta fotka s jezerem v našem závrtu). A pak ty větry, které tu nevanuly. Již 

Starý mistr Lao´C (zakladatel taoismu, cesty míru s Přírodou) věděl před dvěma a půl tisíci lety to, 

k čemu dospívá dnes i naše věda: " že svět je propojený organizmus do něhož není radno 

zasahovat". Já věřím, že se nenaplní slova indiánského náčelníka Seattla, který v polovině 19. 

století psal prezidentovi Spojených států: "že až bude pokácen poslední strom, tehdy si ó lidé 

uvědomíte, že peníze se nedají jíst". A tohle všechno se teď bude muset řešit. Já se zrovna chystám 

zachránit 5 smrků. A to by měl udělat asi každý. Arnošt si to myslí taky. 

Marek Poustevník 

4. února 2007 

Pomníček pro Kostelík je již připraven 



Pan klempíř Navrátil z Habrůvky dnes dodal zarámovaný památníček Vinckovi Doležalovi, který 

je určen pro jeskyni Kostelík - Vinckův příbytek. Je v mědi, provedl jsem jeho fotodokumentaci a 

domluvili jsme se s Arnoštěm, že zajdeme na Kostelík v nejbližších dnech. Teď sháním železné 

šrouby - vklíněnce k připevnění památníčku do skály. 

4. února 2007 

Křtiny: pokračuje fotografování exteriéru stavby 

se smyslem pro neobvyklý umělecky pojatý záběr. Pomocníkem je mi při tom Nikon F65 s 

ulomeným a zpět přilepeným objektivem 28 - 80. Současně zraje koncepce mé připravované 

monografie o křtinském chrámu. 

"Přichází změna počasí, 

slyšel jsem vlaky", 

tak pravil Arnošt. 

5. února 2007 

Arnošt Hloušek bude v televizi 

Kandidát na čestné členství v ČSS Arnošt Hloušek z Habrůvky bude v televizi. Dnes mu 

telefonovali z České televize s tím, že by s ním rádi udělali rozhovor. Napřed to zkoušeli u mě, ale 

když neuspěli, tak to teď zkouší u Arnošta. O Arnoštovi se dověděli z těchto webových stránek. 

Domluvili jsme se s Arnoštem, že jim o mě neřekne. 

6. února 2007 

Ladislav Slezák přednáší o Moravském krasu více 

Cyklus přednášek pod názvem "Moravský kras - krásný a tajemný", přednáší dr. Ladislav Slezák, 

eremitní ředitel Správy jeskyní Moravského krasu ve Společenském centru Radnice Brno - střed, 

Dominikánské nám. 2 v Brně. 

 

8. února - Voda bílá i voda černá mezi Holštejnem a Macochou 

15. února - Ve znamení bronzového býka 

22. února - Nejblíže k Brnu. 

 

Začatky vždy v 17 hodin. 

5. února 2007 

Franci o svém vstupu do ČSS: viz. ZDE 

No a jak jsem listoval dál jsem našel informaci o mém opětovném vstupu do ČSS. Myslím si, že je 

to trochu jinak. Ze Společnosti jsem vystoupil z několika pro mě závažných důvodů. Bylo to po 

dlouhém rozmýšlení, jestli ty důvody stojí za to, protože jsem tušil, že návrat nebude vůbec 

jednoduchý. Určitě to nebylo z důvodu hledání identity a samostatnosti. Jsem rád, že z Tvé 

zprávičky nevyplývá, že bych se od té doby v krasu jen poflakoval. Také jsem rád, že ostatní 

skupiny na severu Moravského krasu to přijaly jako fakt a umožnili mě dál fungovat v rámci svých 

programů a aktivit. Pro návrat jsem se rozhodl proto, že řady problémů, spojených z mým 

odchodem jednak částečně vyšuměla, eventuelně napravila. Že zrovna opět do Pustého žlebu je 

proto, že jsem zde taky zanechal kus nedodělané práce a nyní jsou opět možnosti je realizovat. S 

https://web.archive.org/web/20080425045216/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/ostatni/moravsky_kras_2007.pdf
https://web.archive.org/web/20080425045216/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/zpravy_z_krasu1_2007.php#franci_2512006


tím přijetím jsem si nedělal žádné iluze, dokonce jsem ani nepředpokládal, že bych byl přijatý, 

nicméně lidem kterým věřím , tak ti skutečně ruku pro mě zvedli, nebo se alespoň zdrželi 

hlasování. Tak jsem poděkoval za důvěru. Marku. Fakt si nemysli, že jsem prodělal nějaký vnitřní 

přerod. Jsou skupiny, které by mě vzali hnedka a bez přemýšlení, ale i když jsou tam perfektní lidi, 

nic mě k jejich oblasti netáhne. Dlouho jsem přemýšlel, proč to dělám, ale já na tom Sloupsku a v 

Pustém žlebu začínal. Je to pro mě takové to Genius Loci. Prostě když si zamiluješ nějakou krajinu, 

nebo oblast a jeskyni, většinou se Ti ostatní věci a vztahy zdají méně důležité..... 

7. února 2007 

ZHS: příprava šachty pro žebřování 

Dnes jsme s Arnoštem Hloušek vytěžili několik desítek kyblů hlíny ze dna šachty. Cílem těžby 

bylo obnažit skalní práh v podloží skruže, na nějž se postaví a přinýtuje žebřík. Podařilo se. Nyní je 

šachta přichystána k připevnění žebře. To přislíbil učinit v brzkém dni Franci Musil. 

Včera jsem pil 

ovčí brynzu 

nebo co to bylo. 

Bylo to k pití. 

Já takový chutě vůbec neznám. 

Bylo to dobré. 

 

 

7. února 2007 

Historický okamžik 

V jižní části Moravského krasu dochází k historickému okamžiku. ZO 6-11 dává svůj souhlas ZO 

6-12 k otvírce nového vchodu do Ochozské jeskyně (Nová Ochozská jeskyně). My všichni, co se 

známe na Jihu to vnímáme jako opravdu historickou chvíli. Ochozská jeskyně je tradiční lokalitou 

ZO 6-11 a to, že ZO 6-11 (RNDr. Jan Himmel) nyní umožňuje ZO 6-12 se podílet na výzkumu 

odlehlých partií Nové Ochozské jeskyně za Nouackhovým sifonem vnímáme jako opravdu 

osvíceneckou spolupráci. Více ZDE  

Já mám ale tlustý myši. 

10. února 2007 

Děravka: sázení ohně 

Celý den jsem vypaloval vápencové bloky v průzkumné sondě na Děravce a ohříval si kolena. 

11. února 2007 

ZHS: žebřování odloženo 

Cílem dnešní akce bylo přinýtovat žebř ve vstupní skruži šachty. Technická závada však akci 

přerušila. Akumulátor vrtačky neměl potřebné napětí. Takže příště. Jeskyňáři jsou fakt supermanni, 

ale nesmí jim dojít baterky. 

https://web.archive.org/web/20080425045216/http:/www.speleo.marvec.org/index.php?page=articles%2Fshow%2F&pg=0&a=200


O lásce speleologa 
Skutečný speleolog má jednu lokalitu 

a tu má rád. 

Stačí když má jednu lokalitu 

ale má ji rád hodně. 

A má ji rád dlouho, 

stále. 

 
 

Nezáleží na tom, jak je jeskyně velká, záleží na tom, jak ji speleolog má rád. Všechno záleží na 

tom, s jakou láskou to děláte. Jeskyňáři jsou fakt supermanni. 

 

Pohlédl jsem do mraků zapadajícího slunce  

a tu jsem pochopil, že mým úkolem tady 

je vytvářet pěkný svět. 

 

A dnes kvetla na pěšince ke Kostelíku 

první podléšťka. 

- ta je k Valentýnkovi. 

 
 

12. února 2007 

Pan klempíř Navrátil představuje památníček pro Kostelík 

15. února 2007 

Valentinská noc 

Tak jsem měl večer samozvanou návštěvu. O půlnoci si ti chlápci sedli pod stromy a ze vzdálenosti 

10 m okouněli na moji speleopoustevnu. Copak asi chtěli? Že by se přišli podívat jak se poustevník 

pod smrkem modlí? Víte o tom, že v televizi říkali, že se každé ráno pod smrkem modlím. A víte, 

že když v té bedýnce na kouzla, na níž jsou už skoro všichni napojeni (televizi) něco řeknou, tak to 

má být pravda. Tak jsem s tím musel začít. Každopádně jsem si tuto noc vyzkoušel svoje přírodní 

instinkty a déšť je nakonec asi odradil. A když mluvím o té televizi, otec Arnošt byl nejvíc zklamán 

účinkováním boy a girls z Býčí skály. Víte co říkal? Že je to tady ničí. A má pravdu. Toto je 

Božská krajina, která nemá vlastníka. Je to Vaše iluze, pokud si myslíte, že Vám tu něco 

(plošina, údolí atd.) patří. Ten majetnický pocit vytváří nepročištěné ego, čili nedostatek lásky. 

"Zájmové území", tak jak to surově v TV prezentovala "Speleologická skupina Býčí skála" opravdu 

je skryté zlo. A nedivte se, že jsem pro zrušení "zájmových území", (viz.:zde) i když v rámci 

duality chápu, že si tu chcete něco ponechat. Já si to všechno jen asi jasněji uvědomuji. Možná 

proto, že jsem jen přírodní muž, který spí v domě z větví. 

Zájmové vztahy tu vždycky budou. 

Ale když to nebude na papíře 

tak ta Hra bude čistčí. 

https://web.archive.org/web/20080425045216/http:/www.speleo.cz/index.php?lang=cz&section=css&text=index&clanekid=337#komentar


Oni by chtěli dát Tau řád 

- to je hloupé. 

To jejich ego chce. 

 

 

16. února 2007 

Patronát nad Kostelíkem 

Převzal jsem dobrovolný patronát nad jeskyní Kostelíkem. Nejedná se o patronát speleologický, ale 

o patronát duchovní a ekologický. Nyní mám duchovní patronát nad dvěmi jeskyněmi v 

Moravském krasu: Švédovým stolem (viz.) v Hádeckém údolí a Kostelíkem v Údolí křtinském. S 

oběmi jeskyněmi mám své čisté vize. Znamená to, že je budu uklízet a pečovat o ně. A do 

Kostelíku se taky budu přicházet modlit. Svíce, hořící v této skalní svatyni, ať připomíná Boží 

přítomnost a moc. Kéž je Kostelík opět místem vyslyšené modlitby. Dnes jsem tam zašel: Kostelík 

fakt potřebuje uklidit. A taky jsem započal s tradicí, takže se už zase z Kostelíku nesou posvátné 

zpěvy. Chci aby centrální sál Kostelíka zůstala zasvěcen neosobnímu uctění Boha, to znamená bez 

přívlastků a příkras. Jenom bych tam jednou do budoucna viděl položenou pískovcovou dlažbu. Z 

tohoto důvodu ani svoji votivní cedulku habrůveckému poustevníčkovi Vinckovi Doležalovi už na 

původní místo v centrální prostoře (viz.) nevrátím, ale spokojím s méně honosným a poměrně 

skrytým výklenkem hned u samého vchodu do jeskyně ze směru od Býčí skály (poblíž turistického 

rozcestníku). 

17. února 2007 

Děravka: už na žebříček 

Při dnešní pracovní akci provedeno vytěžení vápencové suti po předchozím sázení ohně. Profil 

sondy je stále studňovitého průřezu. Hloubka -2,9 m. 

18. února 2007 

Děravka: v předzvěsti objevů 

Rychle jít na Děravěnku. Já si totiž myslím, že objevy na Děravce budou dřív než na ZHS. Já si 

myslím, že pod těmi bloky to bude volné. A že to, co tam bude, mnoho lidí překvapí. Snad by Vás 

mohlo zajímat v čem kopu. Pouze mladá hnědá hlína. Víte, že tady všude okolo jsou ty prastaré 

rudické vrstvy. Ale tady nic. Ani kamínek. Jenom hnědá hlína jdoucí do hloubky a skalní bloky. 

Pracoviště tedy nadále hodnotím jako slibné. No uvidíme. vyhráno samozřejmě ještě nemáme. A 

přece jsem našel něco překrásného. V hloubce 290 cm, tedy na momentálním dně průzkumné 

sondy, vklíněný mezi váncovými bloky: krásný obrovský valoun snad rohovce s miniaturní 

dutinkou mikrojeskyňky s krystaly. Velikost valounu je 21 x 15 x 8 (v centimentrech). Pod zem byl 

splaven současným recentním ponorem (takové kameny jsou tady na rudicko - habrůvecké plošině 

vcelku běžné). V hloubce 3 m objevuji průvanové místo. Žije v něm pavouk a něco se tam chvěje. 

No a je to tady! Je tam vlhkost. Jeskynní vlhkost. Pokračování příště. 

https://web.archive.org/web/20080425045216/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/duchovni_patronat/sveduv_stul.php
https://web.archive.org/web/20080425045216/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/vincek_dolezal/kostelik_vincek_cedulka.php


 

 



 

19. února 2007 

Děravka: už mám asi svoji jeskyňku 

Pokračováno ve výzkumu na Děravce. V hloubce 330 cm se sonda ve skále zužuje na zatím těžko 

průlezný profil. Každopádně se však daří sledovat směr odtokového trativodu občasného 

ponorného potůčku do podzemí. Je to dobré - zdá se, že to bude průlezné. Vykopávám splavené 

šišky. Kluci, já už asi mám svoji jeskyňku! Jsou tam na stěně drobné facety. Můžeme tedy 

prohlásit, že trativod je erozního původu. Dnešní dosažená hloubka (délka) je -3,6 m. 

20. února 2007 

Památníček v Kostelíku dnes připevněn! 

Dnešní veleúspěšný den však ještě pokračuje. S Franci Musilem jsme zašli na Kostelík a instalovali 

zde památníček Vinckovi Doležalovi. Památníček není v centrální prostoře, ale nachází se na skále 

hned u turistického rozcestníku ve vchodu do jeskyně.  

20. února 2007 

Objev jeskyně na Děravce dnes učiněn! fotky  
Dnes úspěšně proběhlo rozšíření úzkého zahrdlení v hloubce -3 m. Je to dobré,trochu jsem se bál, 

aby to nebylo moc úzké, ale zdá se, že to nebude moc úzké. Ponorný jícen nabývá na rozměrech. Je 

to však zatím zasedimentováno (mladá hlína + vápencové kameny). Chytám stěny v lité skále. Zdá 

https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/objev_2022007/5.php


se, že šíře detekovaného ponorného jícnu je 45 cm (obě stěny v lité skále). Od tohoto okamžiku 

můžeme říct, že se na dně sondy na Děravce zakopávám do jeskyně. K její detekci bezpečně 

dochází v hloubce -3m. Teď už je to jisté. Objevil jsem jeskyni na Děravce! Je to taková 

vysoustružená studnička jdoucí do hloubky. Zatím je to stěží průlezný trativod, který však někam 

jde. Očekává se samozřejmě vertikální průběh. Začistil jsem i boční stěny - a už není pochyb: jsem 

objevitelem. Průzkumem na Děravce byla dnes objevena vstupní partie jeskynního trativodu 

erozního původu, člověku průstupných rozměrů, ucpaného mladým hlinitým sedimentem 

vnášeným do podzemí občasným ponorným potůčkem. Dnešní dosažená hloubka speleologického 

výkopu na Děravce činí -3,6 m podzem. 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

A ty hvězdy nad Habrůvkou! 

 
 

 



20. února 2007 

ZHS: žebřík dnes upevněn 

Naplněn úspěchem na Děravce se vracím zpět na ZHS. Červený batoh zářící už z dálky dokladuje, 

že tu někdo je. Á Francimus dnes přišel připevnit žebř! Pomocí akuvrtačky a železných nýtů dnes 

připevnil žebřík v šachtě Závrtu u Habrůveckých smrků k betonu skruže! Díky Franci. Výborná 

práce! 

A to zlaté slunce na Habrůvce. 

 
 

20. února 2007 

Objev jeskyně na Děravce dnes učiněn! 

Dnes úspěšně proběhlo rozšíření úzkého zahrdlení v hloubce -3 m. Je to dobré,trochu jsem se bál, 

aby to nebylo moc úzké, ale zdá se, že to nebude moc úzké. Ponorný jícen nabývá na rozměrech. Je 

to však zatím zasedimentováno (mladá hlína + vápencové kameny). Chytám stěny v lité skále. Zdá 

se, že šíře detekovaného ponorného jícnu je 45 cm (obě stěny v lité skále). Od tohoto okamžiku 

můžeme říct, že se na dně sondy na Děravce zakopávám do jeskyně. K její detekci bezpečně 

dochází v hloubce -3m. Teď už je to jisté. Objevil jsem jeskyni na Děravce! Je to taková 

vysoustružená studnička jdoucí do hloubky. Zatím je to stěží průlezný trativod, který však někam 

jde. Očekává se samozřejmě vertikální průběh. Začistil jsem i boční stěny - a už není pochyb: jsem 

objevitelem. Průzkumem na Děravce byla dnes objevena vstupní partie jeskynního trativodu 

erozního původu, člověku průstupných rozměrů, ucpaného mladým hlinitým sedimentem 

vnášeným do podzemí občasným ponorným potůčkem. Dnešní dosažená hloubka speleologického 

výkopu na Děravce činí -3,6 m podzem. 

1. února 2007 

Závrt u Habrůveckych smrků nachystán na těžbu 

24. února 2007 

ZHS: chladno, ale né pro mne a pro pár kyblíků  
Nad Habrůvkou fučí ledový severák, ale na dně skruže je dobře. Dnes začínám snižovat dno šachty. 

Začínám na momentálním dně, které se nachází -30 cm pod spodním okrajem skruže, tedy v 

hloubce -8,7 m pod terénem. Po několika výstupech po žebříku už není zima. Z těžených sedimentů 

pokračuje rekonstrukce přírodního vzhledu závrtu. Dnes byl vykopán polygonní bod č. 2. Ústí 

propasti se na dně šachty už začíná rýsovat, Bylo vytěženo 13 kyblů hlíny a při snižování dosažena 

hloubka -55 cm pod skruž, tedy - 8,9 m pod terén. 

24. února 2007 

Vernisáž Oty Šimíčka v Rudici - průběh  

Dnes se uskutečnila v Rudici vernisáž olejomaleb a speleofotografiií Oty Šimíčka. Protože jsem od 

mistra obdržel osobní pozvání, vydal jsem se do Rudické galerie, dokonce s dvouhodinovým 

předstihem. Vernisáž zahájil starosta obce Rudice - Roman Šebela. Poeticky pak promluvil Oldřich 

Štos, který citoval Otovu životní filozofii ze sborníku Speleofóra 1988. Pak začala hrát krasová 

country kapela KNÍR, v níž nejvíce upoutal výkon Dušana Hypra, který hrál na mandolínu opřenou 



o krk ZA hlavou! (zkuste si to představit) Otevření vernisáže přihlíželo několik desítek lidí a 

zhruba stejný byl i počet vystavovaných olejomaleb a fotografií. Přítomni byli též zástupci Správy 

CHKO. Otovy olejomalby patří do kategorie domácího lidového umění. I když asi nikdy nebudou 

vystaveny v Louveru (ale kdo ví!) každopádně dokazují, že Ota Šimíček je člověk, který dokáže dát 

svým snům podobu. Pak se tuším shromáždění přesunulo do hospůdky, ale to tuším, to nevím, 

protože u toho jsem už nebyl! 

25. února 2007 

ZHS: zahájen výzkum!  
Po včerejším zahřívacím předkole dnes zahájen regulérní průzkum dna šachty. S Arnoštem jsme 

vytěžili 35 kyblů, pokles byl 50 cm, tzn. že se nacházím nyní v hloubce -9,4 m. Mám rád ty chvíle, 

kdy naší skruží rezonuje můj hlas: "Kybl nahoru!" A Arnoštova tichá odpověď: "Kybl jede dolů". 

To je teď naše meditace. 

5. března 2007 

Děravka v půlnoční akci fotky  
Ten je co: úplňkový měsíc! Noční lesy jsou teď prozářeny jeho stříbřitým třpytem. Ta dnešní noc 

byla úplně jako z pohádky. Taková ta chvíle, kdy se v lesích a ve skalách před dobrými lidmi samy 

otevírají podzemní pokladnice. Tam, kde hoří plamínek - tam to je. Zašel jsem proto na Děravku - á 

někdo nám vzal žebříček! A naoplátku tu po něm zůstala nějaká ořezaná hůlka. I přes nepřítomnost 

žebříčku byla provedena půlnoční těžební akce. Z hloubky -4 m bylo vytěženo 10 puten. Odtokový 

trativod je okolo 40 cm široký a já stále sleduji směr odtoku podle šišek. Dnešní dosažená hloubka 

na Děravce je -4,1 m. 

 

17. dubna 2007 

2. výročí ZO 6-31. 

Dobry den pan Senkyrik, 

snazim sa hodnotit ludi predovsetkym na zaklade ich prace a ta Vasa, ako som mal moznost vidiet 

na fotogalerii venovanej 2. vyrociu Vasej ZO, bola vykonana poctivo, s obdivuhodnym 

entuziazmom a kreativitou. Vase umysly pokladam za ciste a kvalita roboty, ktoru ste vykonali, je 

len prejavom kvality umyslov. Sledujem dlhsie debatu o Vasej kontroverznosti, ale svojou pracou a 

pristupom ste ma presvedcili o nezmyselnosti a zlomyselnosti reci, ktore trusia ti, co 

pravdepodobne krizom slamy neprelozia. Su len ako \"vetry\" a tie po chvilke vyprchaju, nech su 

akekolvek \"mastne\". Sposob zivota, aky ste si vybrali a podobne i sposob, akym sa prezentujete 

verejne, plne respektujem a v zmysle toho, co som povedal vyssie, mam k nemu indiferentny 

postoj. Verim, ze Vasim cielom nie su dlzkove ani hlbkove parametre objavenych jaskyn, ale 

odhalovanie ich duse a duse krajiny, ktoru mate uprimne rad a prispievate k jej zveladovaniu. Som 

presvedceny, ze i mnohi dalsi j askyniari v Moravskom krase poctivo makaju s rovnakymi 

umyslami. O tom nepochybujem. Ved mnohych poznam. Vam i im prajem este viac vole a 

entuziazmu, pretoze ak nieco dokaze odhalit zakutia duse prastarej a tajomnej krajiny Moravskeho 

krasu vo vsetkych jej premenach, tak je to prave to. Vela stastia a nenechajte sa znechutit. 

https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/4_2007/1.php


Gabo Lesinsky, jaskyniar 

18. dubna 2007 

Dotisk Acta Speleohistorica 2005 a 2006.viz.  
Od firmy Topmodelcz. z Habrůvky (č.p.100) se podařilo získat částku 2 tisíce Kč na dotisk již 

rozebraných publikací Acta Speleohistorica 2005 o plošině Skalka a Acta Speleohistorica 2006 o 

Habrůvecké plošině. Obě tyto publikce budou k dispozici pro zájemce na Speleofóru ve Sloupu v 

sobotu 21. dubna 2007. Nová Acta Speleohistorica 2007 bude monotematicky věnována historii, 

speleologii, archeologii a duchovnímu významu poutního místa ve Křtinách - a právě vzniká. 

Všechno řídí vyšší síla, ale do konce roku by to mělo být zkompletováno a dáno do tisku. 

22. dubna 2007 

V hloubce 4,2 m odtokový trativod získává vertikální průběh fotky  
Je to opravdu nádherné. Už je to jisté: budu potřebovat další uzávěru. Je to ale ucpané, ale to neva. 

Sediment je pouze nejmladší hnědá hlína. Dosažená hloubka: -4,4m. 

28. dubna 2007 

V hloubce -4,9 m se Děravka začíná pěkně rýsovat: už jsem v 

nějakých chodbách! fotky  
Jsem u stropu větší prostory (hloubka -5m). 

29. dubna 2007 

Nyní jsem obrátil pozornost k průzkumu odtokové chodby 

horizontálním směrem fotky  
Vážení, délka mé jeskyně na Děravce nyní dosahuje 7 m (5 m vertikálně + 2 m horizont). Takto 

dimenzovaná horizontální erozní chodba v hloubce pouhých 5 m - to je velmi překvapivé. Přitom je 

zjevné, že jsem u stropu ještě širší prostory. Žádné sbory kamenů - pevná litá skála. Černé uhlíky 

ukazují, že jdu dobře. Objevená prostora byla pojmenována na "Meditační kout". 

 

3. května 2007 

Rosnička Žofinka a její cesta na svobodu na Den Země. 

Barbora Roučková, brněnské podzemí 

Přátelé, 

důvod, proč vám posílám tento malý fotopříběh, je prostý... Tvoreček, jehož se týkala má níže 

popisovaná záchranná mise je totiž natolik vzácný, že potkat jej ve volné přírodě rovná se 

pravděpodobnosti s jakou můžete potkat například mloka...či vlka... A tak vám třebas tato malá 

sonda do žabího světa a příběhu s dobrým koncem potěší duši stejně jako mě... To bylo tak... 

Přesně na dušičky – 2. listopadu 2006 večer - jsem ve sklepě, na bedně s jablky, objevila malinkou 

žabku, jak jsem později zjistila – byla to přísně chráněná rosnička – přesněji rosnička zelená (Hyla 

arborea). Poněvadž však venku bylo již velmi chladno a druhý den (3. 11.2006) právě napadl první 

https://web.archive.org/web/20070506081524/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/acta_speleohistorica/Topmodel%20-%20pedstaven.tif
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sníh, nepustila jsem ji už na zahradu, ale zřídila jsem jí provizorní terárium (viz. foto – provizorní 

žabí krajina). Dala jsem do něj terarijní rašelinu, zasadila trávu, kterou jsem pravidelně měnila, a 

položila mokré listí, také tůňku s vodou a kameny (vodu jsem měnila jednou za tři dny), též obden 

jsem celé terárium rosila rozprašovačem na květiny. Krmila jsem ji nymfami mikrocvrčků, kteří 

měli v teráriu potravu ve formě kousku salátu či jablka. Párkrát žabička dostala i malého moučného 

červíka. Po pár dnech mne rosnička svojí povšechnou krásou natolik uchvátila, že dostala jméno 

Žofinka... Rosnička se měla čile k světu - skákala, koupala se, lovila mikrocvrčky, avšak poněvadž 

jsem terarista s nulovou zkušeností, avšak s obrovskou touhou ji zachránit a především nestresovat, 

nevím, zda-li mé praktikované dosavadní načtené informace byly správné... Ještě na podzim jsem 

se se zásadními dotazy obracela na Veterinu a na ZOO, leč odpovědi se mi nedostalo. Dočetla jsem 

se totiž, že všechny žabky mírného pásu přezimují, avšak absolutně jsem nevěděla, jak jí to správně 

a optimálně zajistit, tak aby se na jaře opět probrala a já ji mohla vypustit do jejího přirozeného 

prostředí na svobodě. Kdybych ji i s teráriem dala do sklepa, tak myslím, že tam nemáme 

dostatečnou zimu a v zahradní kůlně by naopak mohlo terárium zcela promrznout, ikdyž na druhou 

stranu - na Vysočině jistě půda promrzá i do metrové hloubky... Rosnička tedy prožila zimu v 

teráriu u mne v pokoji, kde jsem topila jen minimálně a přes noc na chodbě, abych jí udržovala 

alespoň nějaký teplotněsvětelný rytmus... S přibývajícím sluníčkem jsem jí občas pouštěla i CD 

„hlasy ptáků“, abych jí trochu navodila dojem lesa:) S postupujícím jarem začala být aktivnější a 

mám pocit, že jsem i zaslechla podvakráte nějaký její hlas...jednou to bylo v 6:00 ráno, kdy mne 

prosím tímto nevšedním hlasem probudila:) ...doslova jsem se modlila, aby se netresovaná dožila 

jara a okamžiku, kdy opět bude moci svobodně šplhat kam se jí zlíbí– rosnička je totiž žába 

stromová a děsně ráda šplhá... Zabývala jsem se otázkou, kde by pro ni bylo optimální prostředí, 

kde jsou lokality výskytu rosniček a kdy by bylo vhodné ji vypustit na svobodu... napadlo mne, že 

by mohla být vhodná například lokalita zbytků zatopených lužních lesů pod Pálavou...leč cestu 

autem jsem s ohledem na Žofku raději zavrhla a jak jsem pátrala dál – naskytla se lokalita – o 

jejíchž rosniččích kvalitách se mi ani nesnilo... Záhadou pro mne zůstává, jak se k nám rosnička na 

podzim dostala, bydlím sice v Řečkovicích, ale takové Mokrohorské rybníčky jsou přeci jenom 

ještě hodně daleko... inu – právě ty se staly tím vhodným místem... Za posledním mokrohorským 

rybníčkem, okolo něhož běží stezka zdraví, je nevysychající potůček, který rybníček napájí, jsou 

tam částečně i mokřady a bohatý podrost skýtající nepřeberné množství skrýší i úkryt před 

sluníčkem a deštěm, jsou tam i spadlé stromy, mnoho větví, rákosí a vysokých trav ku šplhání a 

před ostrým slunečním žárem lokalitu chrání koruny vysokých vrb a topolů...(viz foto - žofčin nový 

domov 1,2) ...a tak na Den Země, o vlahé slunečné neděli (22.4.2007), která byla jako stvořená pro 

malý zázrak – Žofinka našla krásný nový domov na svobodě... B* 

 

P.S.: Díky RNDr. Mojmíru Vlašínovi (nejzelenějšímu brněnskému ekologovi:)), který byl ke konci 

mé záchranářské mise mým velkým rádcem, se Žofinka možná stane i mediální hvězdou, ale o tom 

snad někdy příště...:)  

8. května 2007 

Těžba z Děravky zatím probíhá ručně - dnes bylo poprvé nasazeno 

lano. fotky  
Při každé pracovní akci se podaří vytěžit okolo 40 takovýchto puten.V hloubce -5,5 m je odtoková 

chodba Děravky již 170 cm široká. 

https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/5_2007/5.php


10. května 2007 

Byl pořízen historický nápis o objevu. fotky  
Pojmenování jeskyně Nově objevená jeskyně byla pojmenována po zkušenostech v Moravském 

krasu nabytých "Poustevníkova Děravka", toto totiž není "Kubáskova Děravka", Kubáskova 

Děravka musí být někde jinde, možná dole - tady předemnou ještě nikdy nikdo nebyl. 

"Poustevníkova Děravka" je též pojmenování na počest všem poustevníkům. Poustevníkova 

Děravka 

13. května 2007 

Vypadá to jako systém ucpaných chodeb - teď v hloubce -5,5 m. fotky  
Nejen mladý hlinítý sediment, ale i nálezy v něm obsažených černých uhlíků dokladují, že k ucpání 

podzemních prostor došlo relativně nedávno. Výkopem zcela ucpaných prostor Děravky se nyní 

nacházím v hloubce -5,8 m. Objevená jeskyně má pravděpodobně návaznost na Býčí skálu, tipuji 

někam směrem na Gotickou chodbu, což je vzdušnou čarou 800 m odtud. Stále aktuální je však i 

má alternativní teorie "paralerní jeskyně" do oblasti Tří Kotlů (vzdálenost 2 km). 

14. května 2007 

V příštím čísle Spelea bude článek o Děravce. 

V sobotu 26. 5. v 10 hod na Závrtu u habrůveckých smrků proběhne 

společná těžební akce. 
Čajovací hrníčky s sebou! 

23. května 2007 

Jak si představuje zájmové území Býčí skála. viz.  
Ví se dobře, že členové ZO 6-01 (jmenovitě mladší Svozil a jeho soukmenovci) delší dobu 

vandalizují a ničí na Kostelíku poustevnické památníčky . Sami by je neudělali, ale když je udělá 

poustevník, tak jim to vadí a památníček s majzlíkem v ruce zničí. Proto bylo dne 23. dubna 2007 

přikročeno ke vztyčení dřevěného kříže v Kostelíku, ze směru od obětiště Býčí skály. Kříž je totiž v 

duchovním světě mocný ochranný symbol, kterému oni rozumí a sám Kostelík je navíc svatý 

Princip, který oni musí respektovat. Reakce členů ZO 6-01 na nově zbudovaný kříž na Kostelíku 

byla tato: nejdříve kříž vykopali ze země, obrátili do nedůstojné polohy (tedy převrácené "hlavou 

dolů") a znovu zakopali. V té chvíli již byla na podvratnou činnost mladšího Svozila a jeho 

satanistické buňky v Josefově, okolo Býčí skály a v blízkém okolí, upozorněna nejvyšší místa (mají 

toho totiž na svědomí víc). Teď navíc dřevěný kříž z Kostelíka zcela odstranili. Úsudek a 

ponaučení ať si z toho udělá každý sám. 

Kdo a nebo co, vládne na Býčí skále?! 

25. května 2007 

Arnošt Hloušek si myslí, že Děravka do Býčí skály nejde  
Arnošt Hloušek si myslí, že Děravka do Býčí skály nejde, já taky doufám, že ne, i když ta 

tektonická predispozice Košova žlíbku k Býčí skále jednoznačně směřuje. Že by Děravka šla 

směrem k Závrtu u kamenné lávky? Je to možné. A odtud dál přes Dřínovou, Průbu ke Třem 

https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/5_2007/9.php
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Kotlům ve Křtinském údolí - to by bylo výborné! Tím by byla vytýčena ona "paralerní jeskyně" 

souběžná s Býčí skálou, o níž se zmiňuji v článku, který teď vychází ve Speleu. Tímto směrem též 

vede tzv. "jihozápadní závrtová linie" od ponoru Klostermannovy studánky, s taktéž dosud 

neobjasněným dalším průběhem. To, že vede Děravka do Býčí skály tedy zatím není vůbec jisté. 

27. května 2007 

Mapování jeskyní v Suchém žlebu 
Na návrh Oty Šimíčka mi Vladiskav Kahle (předseda ZO 6-14) učinil návrh, abych mapoval 

jeskyně v Suchém žlebu. Já tu nabídku přijímám. Přes nepřehlédnutelný fakt, že je to privilegium, 

si tím současně rozšířím krasové obzory o mě dosud neznámou krajinu. Jedná se tedy o doplnění 

dokumentace speleologických lokalit v oblasti zájmů ZO 6-14 Suchý žleb. 

27. května 2007 

Závrt u Habrůveckých smrků - další lokalita v Moravském krasu se 

zvýšenou koncentrací CO2. 
Do nedávna byl považován CO2 v jeskyních Moravského krasu za vcelku exotický jev. Stále však 

přibývají lokality, kde je tento nebezpečný plyn objeven (Harbechy, Babická plošina). K méně 

známým lokalitá nověji přibyla jeskyně Ponorný Hrádek u Nového Dvora na plošině Skalka a 

Mechový závrt na Mokerské lošině. Včera jsme obdobné zjištění učinili na Závrtu u habrůveckých 

smrků. Na lokalitě se již delší dobu pracuje (od roku 2005), ale CO2 zde nebyl pozorován. Nyní 

však po vyskružování vstupní vertikály a v důsledku velmi teplého klimatu se CO2 na Závrtu u 

Habrůveckých smrků objevil. Svíčka nám zhasla již v horní třetině skruže, na lokalitě je tedy jistě 

koncentrace okolo 4 % CO2, nyní provedeme měření interferometrem. Výzkum na této lokalitě 

milarepovského ducha se nám tedy dál komplikuje, ale my si s tím poradíme. Opatrnosti je tedy 

stále třeba i na lokalitách, které dobře znáte. 

27. května 2007 

Mám pro Vás radostnou zprávu: 
Bůh mi dal dobrého kamaráda, s nímž uskutečním své cíle. Tyto obrázky má Poutníkrád. Já jsem 

věděl, že příjde. 

28. května 2007 

To jsou ale věci. 
Milan Geršl bude žít v Habrůvce. No, vybral si dobře. 

30. května 2007 

Takové e-majly posílá speleolog Šimíček. 
Z následujících druhů ovoce zvolte jeden a zjistíte o sobě něco nového! 

 

Prosím, zvažte vše důkladně, nebuďte zbrklí. Je to paráda,sám jsem překvapený. Vaše volba o vás 

toho hodně prozradí. 

a / Jablko 

b / Banán 

c / Jahoda 

https://web.archive.org/web/20070616112924/http:/www.janahejlova.info/obrazky.html


d / Broskev 

e / Pomeranč 

Výsledky testu jsou zde. 

 

Co kdyby kluci vrátili do Kostelíka ten kříž ? 

To by se dalo nazvat: 

Smírčí kříž. 

A Pan děkan by kříž požehnal. 

31. května 2007 

Díky Poutníku, že mne obhajuješ. 
Ty máš dobré srdce a oni tě neznají - a to jim vadí. Všichni tam střílí vedle. Děkuji Ti, protože jsem 

poznal skutečného přítele. Víš, v takových to situacích člověk pozná své přátele. Pozná, kdo je kdo. 

Takže v tom je to poučné. Pán Bůh Ti žehnej Poutníče a dojdi svého Cíle. 

poustevník Marek 

6. června 2007 

Tak mě pomluvili a je dobře. 
Je dobře známo, že dobří lidé, nemají vždy na květech ustláno, protože v něčem převyšují průměr. 

Někdy se cítí jako bílá vrána v temnotě. Malou ukázku toho, co všechno si užije od lidské malosti 

dobrý člověk, který se zastává a prosazuje dobré věci, je spor, který právě vyvrcholil na oficiálním 

webu ČSS speleo.cz. Přitom šlo o zdánlivou banálnost: ničení mých památníčků v Kostelíku a 

následné obracení a vyhození kříže z jeskyně. Co k tomu dodat? Mnoho jedinců s nečistým 

svědomím, samozřejmě využilo této mediální příležitosti aby se přišli protipoustevnicky ukajovat. 

Oni totiž získali pocit, že hojit se na poustevníkovi musí být beztrestné. Tentokrát však už neodešli 

s prázdnou. Na scéně se totiž objevil tajemný Filozof, který útočníkům všechno okamžitě karmicky 

vyrovnával. Poustevník dokonce našel i svého lvího obhájce, neméně tajemného Poutníka, kterého 

do té chvíle též nikdo neznal a který jsem opravdu nebyl já. Jak se nakonec ukázalo, byl to náš 

nový člen XY Milan Hnízdo, který jednal zcela samostatně z opravdu jednoduché pohnutky: aby 

obhajoval svého přítele a já se pánů pomlouvačů ptám: "Kam se podělo Vaše podezření o 

rozdvojení, nebo roztrojení jediného pisatele ??" Nad tím pánové teď sami v tichu přemýšlejte a 

zpytujte sebe. A tak je to s jejich dedukcemi opravdu ve všem. Asi nejvíce se na oficiálním webu 

ČSS pustil do protipoustevnické šarvátky nějaký Robert Erhart z Brna, dle vlastních slov "dr". No 

já nevím, z toho co mi ukázal musím upřímně říct, že je mi lidí typu: dr. Robert Erhart líto. 

Opravdu, je mi jich líto. Jsou v zajetí své negativity, nevědomosti a sebeklamu, ego si opájí 

falešným pocitem svého virtuálního rádobyvítězství a dr. Erhart by měl teď jít svůj - nepochopím 

jak získaný - titul "doktora práv" odevzdat! Přitakávají sami sobě - a pravda jim přitom uniká, 

nevidí si na špičku nosu a zapoměli na Nejvyššího. Ačkoli prý právník, vede spor z pozice svého 

ega, a nikoli neosobního práva. Tedy bez empatie, obhajuje neobhajitelné, věci které se nedají již 

ani nazvat právem, ale spíše stanným právem. Nepoužívá právnicky přesné výrazy, které by jako 

údajný právník měl používat, už to slovo "Sprajer" jasně ukazuje jakým typem "právníka" a 

https://web.archive.org/web/20070616112924/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/komentare/simicek.php


člověka pan Erhart je. Dobrý právník musí umět svá slova vyjadřovat matematicky přesně a 

zodpovědně a čestně je kalibrovat. Klienti dr. Roberta Erharta - probuďte se! Řekl bych, že Roberta 

maminka s tatínkem posadili do špatného vlaku - byla to kdysi móda mít potomka právníka, a teď 

si to nedokáže přiznat, že se mílí, možná celým svým životem. Toť má analýza člověka, který si 

poustevníka na speleo.cz asi nejvíce podal. Teď ukájí své libido parapocitem, "jak to poustevníkovi 

nandal" a poustevník se přitom jen usmívá. Poustevníka tedy výkon pana "právníka" nijak 

neosňoval, poustevník hledí do lidského nitra a vidí dobře co v něm je. Před poustevníkem jsou si 

všichni lidé rovni, jediné co rozhoduje je, ach ano: láska. No a pak tam byl Franci Musil, který 

kamarádovi zaútočil do zad, ale to už znám, to už znám, takže mne to vůbec neudivuje, jenom 

vůbec nevím proč a zač? Radím Vám všem dobře: Vybírejte si dobře své přátele! Vybírejte si 

dobře společníky, s nimiž půjdete objevovat jeskyně, protože jinak dopadnete tak jako já v ZO 6-

26! A nebojte se zakládat nové základní organizace, pokud si nerozumíte! Lepší malá skupina, 

která však žije v harmonii, funguje a bádá, než velká ZO, která se jen stále hádá. Neudivuje mne 

tedy, že přišel zanechat výkaly svého nitra i Jan "Démonek" Martinek, dle vlastních slov nynější 

"předseda ZO 6-26", možná aby dodal svým slovům většího lesku. Zapoměl však dodat - což my 

všichni v Krásu dobře víme - že zanikající ZO 6-26, z níž on odporný pučista Jan D. Martinek, 

vyhnal snad již posledního aktivního badatele, no samozřejmě: Marka Poustevníka - Šenkyříka, 

který přece ale je otcem zakladatelem ZO 6-26 SHKB, nebo né??. Kdysi mi říkali "Sam" a nebo 

taky s láskou "táta od Ponoru". Měl jsem Ponor rád... pak ale přišel do našeho ovčína vlk Martinek 

- a bylo po všem! To už ani není pravda! Smutek a stesk, když vidím, čeho brlohem se stal Ponor a 

ZO 6-26 dnes. No a pak si na speleo.cz přišel taky kousnout do poustevníka speleolog - sportovec 

Tomáš Roth, který už 2 x vydal ve Speleu tu svoji hloupou recenzi, v níž asi na 10 místech vláčí 

tiskem mé jméno a já přitom dodnes vůbec nevím, kdo to T.Roth je. NK. 

7. června 2007 

Byl dovezen a nainstalován Arnoštův rumpál. fotky  

 

7. června 2007 

Tak už nás tu bylo deset tisíc. 
Ikonka návštěv vlevo dole právě překročila metu 10 000 návštěvníků. Nato, že náš web funguje jen 

rok a čtvrt to považuji za úspěch. Snažíme se dělat pokojný web, kam si lidé mohou přijít 

odpočnout a né se vystresovat. Možná proto tolik lidí přichází a přichází jich stále více. Teď, když 

máme profesionální hosting samozřejmě jsou tu v ceně i statistiky. Tak lze zjistit i z jakých zemí se 

sem návštěvníci připojují. Samozřejmě nejvíce je to z Česka a Slovenska. Dále z : Polska, 

Německa, Dánska, Spojených států, Irska, Velké Britanie, Italie, Ukrajiny, Číny, Kanady, 

Slovinska, Francie, Maďarska, Švédska, Nizozemí, Norska, Israele, Rakouska a Švýcarska. Měli 

jsme tu dokonce nějakého "satelitního hosta". Věřili byste tomu ??? Musíte! Protože našim 

monitorovacím systémům nic neunikne. 

9. - 10. června 2007 

Silná trojka na Děravce. 
Do výzkumu ZO 6-31 se zapojili další 2 vážní zájemci: Milan Poutník - Hnízdo a Zbyšek 

Macháček. Tím na Habrůveckou plošinu přišli badatelé tzv. 2. generace. Na Děravce jsme 

https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/6_2007/1.php


nainstalovali Arnoštův rumpál a provedli 1. společnou pracovní akci. Pomocí rumpálu bylo 

vytěženo rekordní množství 100 velkých kyblů hlíny + nějaké kamení a byla dosažena hloubka 7 m 

podzem. Výška dómku nyní dosahuje již 2,5 m.  

13. června 2007 

Děravka: zahájeno plošné snižování dna Meditačního dómku  

Bylo zahájeno plošné snižování dna Meditačního dómku v hloubce okolo -5m. Momentálně se zdá, 

že mladý ponor Děravky se naboural do starší vícedimenzované chodby, která přichází od Závrtu 

na Chvalkově a pokračuje směrem jihozápadním. Nyní jsem obrátil pozornost k průzkumu 

ucpaných prostor směrem k Závrtu na Chvalkově. Všechny prostory jsou stále hermeticky 

vyplněny sedimenty. Poutníku - v chodbě směrem k závrtu jsem našel průduch o průměru 5 cm s 

šiškami a jehličím. Chodba tedy zřejmě pokračuje i zde. Bylo vytěženo 45 kyblů hlíny, pokles dna 

byl o 40 cm.oaparátem byl pořízen "video záznam" současného stavu pracoviště na Děravce. 

14. června 2007 

Závrt u habrůveckých smrků zadeklován!  

Jan Fatka (ZO 6-15) s Petrem Kosem (ZO 6-12) dnes přivezli uzávěru na skruž typu "Fatka". Tato 

uzávěra byla zatím s úspěchem použita na Mechovém závrtu (2x) a na vchodu do Sloupského 

koridoru Amatérské jeskyně a od dneška zdobí i vchod do jeskyně v Závrtu u habrůveckých smrků. 

Co dodat? Že velmi děkujeme kamarádům, za jejich obětavou pomoc, která byla vykonána s onoho 

čistého entuziazmu, který je vlastní nám všem, skutečným jeskyňářům. 

14. června 2007 

Deštný den na Děravce.  
Bylo pokračováno v plošném snižování dna Meditačního dómku, vytěženo 30 kyblů, pokles byl o 

20 cm. Poutníku - podařilo se odstranit ten skalní blok, který bránil ve spouštění kyblů! Exkurze: 

P.Kos a J.Fatka. 

17. června 2007 

Se Zbyškem na Děravce. fotky  
S novým plnokrevníkem, který má zájem stát se součástí bádací stáje ZO 6-31, Zbyškem 

Macháčkem, jsme pokračovali ve snižování dna Meditačního dómku na Děravce. Bylo vytěženo 70 

kyblů hlíny, pokles byl o 30 cm. 

20. června 2007 

S Poutníkem 100 kyblů na Děravce. fotky  
Je to divný, je to zvláštní. V hloubce -5,6 m procházíme přes skalní bloky, jakoby měla nastat 

změna. A opravdu: pod bloky je jílovitá hlína, ale pořád je to kvartér. Při těžbě nebyly dodnes 

nalezeny žádné paleontologické památky. Kosti se v hlíně nevyskytují. Podařilo se lokalizovat 

místo ponoru při skalní stěně vyplněné promytými štěrčíky. Zatím si však jeskyni zvětšujeme 

kopáním, s každým vytěženým kyblem je Děravka větší a větší. Plošně skrýváme prostoru přibližně 

kruhového půdorysu o průměru 2 m. Zatím tedy, co nevykopeme, to nemáme. Děravka se nám ale 

studňovitě rozevírá. Však ona pustí... Pohodovým tempem jsme dnes s Milanem Poutníkem vytěžili 

úctyhodných 100 kyblů hlíny a kamení. Plošným skrýváním dnes dosažena hloubka -5,95 m. 

https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/6_2007/22.php
https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/6_2007/20.php


24. června 2007 

Úklid klestí na Děravce. 
Poutník se Zbyškem vyčistili Závrt na Chvalkově (20 m od Děravky) od klestí a připravili novou 

deponii na hlínu s kamenou zídkou. 

30. června 2007 

Děravka: čím hloub, tím víc! fotky  
Dnes v 10 hodin začali pracovní směnu Marek Poustevník a Milan Poutník. V hloubce -6 m při 

úpatnici vstupní šachty ponoru narážíme na skalní práh ve dně Meditačního dómku. Jedná se asi o 

odskok na ponorném (paleo)toku. Těžební kybl šlintá za kyblem. Děravka se nám fakt zvětšuje. 

Pracujeme houževnatým tempem. V poledne přišel Zbyšek a s novými silami pokračujeme v těžbě. 

Děravce teď věřím víc než Závrtu u Habrůveckých smrků, proto všechna bádací energie jde teď 

sem. Každý z naší Bádací Trojky už zná své úkoly, kterých se automaticky shosťuje. Proto těžba 

teď pokračuje rychle. Poutník se Zbyškem si nahoře při těžbě povídají, já dole medituji. Je to 

pohoda. Dnešní dosažená hloubka -6,3 m, plošný pokles byl tedy 35 cm. Dnes byl vytvořen nový 

těžební rekord: 114 kyblů hlíny a kamení/den. Pracovní akce trvala do 17 hodin. 

 

1. července 2007 

Přišlo mi nové haiku! 

CO ČERT NECHCE, 

NA HABRŮVCE JE DOBŘE. 

https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/6_2007/23.php


5. července 2007 

Nad hlavou je modré nebe. 
Upozorňuji na stranky našeho nového člena Poutníka o němž už byla řeč. 

 

15. července 2007 

Předání helmy na Děravce video 

Dnes na Děravce předání helmy Milanu Poutníkovi - Hnízdovi, který byl tímto přijat do ZO 6-31. 

Milan dnes prováděl těžbu na dně Děravky, pak ho dole vystřídal Zbyšek Macháček - já jsem 

obsluhoval těžební rumpán nahoře. Bylo vytěženo 32 kyblů. Význam dnešní akce však spočívá v 

něčem jiném. 

24. července 2007 

Děravka: uskutečnila se akce co proběhla společným úsilím Zbyška a 

Poutníka. 
Vytěžili jsme 78 kýblů pokles asi 25cm.Dosažená hloubka plošného snižování je 6,8m. Našel jsem 

jedno místo co mě zaujalo. Všiml jsem si jednoho kamene velikosti pěsti, že sedí na nějaký díře. Po 

sejmutí jsem uviděl otvor, že bych tam strčil ruku po loket. Zbyška jsem zavolal aby to vyfotil. Pak 

jsme kopali okolo a to místo vydávalo dunivý zvuky, jako bychom byli vedle volného prostoru. 

Možná to je nadějný, dokud se mi neotevře otvor tak je to jen planý poplach. Kousek jsem kopali v 

tom místě. Zbyšek mě vystřídal. Neměli jsme už sílu kopat. Protože to bylo na závěr akce. Tak 

jsme to nechali na příště. Mám pocit, že kdybych se prokopal stejně to nebude nic velkého. Jen 

jeskyňka kudy proleze krtek. Všiml jsem si že v jeskyni se změnil vzduch. Cítím, že na se tam 

dostává vzduch z podzemí. Nejsem tak dobrý jeskynář, tak berte moje pocity z rezervou. Dokud 

neuvidím na vlastní oči to, co teď tuším, nemůžu vás potěšit objevem, co si všichni přejete po 

přečtení mých řádků. Děkuji že jste měli trpělivost začíst se do mých řádků. Jméno mé je Poutník. 

zapsal: Milan Poutník 

 

27.-28 července 2007 

Malá pouť Údolím Oslávky. 
Motoráčkem jednokolejkou do Náměště nad Oslavou. Po proudu řeky kolem betonového 

"pionýrského lágru" u Vlasáka do Údolí Oslávky. Zde začíná kraj indiánských totémů a 

trampských srubů co střeží romántická zákoutí. Trampské památníčky přinytované po skalách, 

pokoj a klid je v údolí Oslávky. Až tam u "Plechárny" pod Lamberkem na břehu řeky tiché noční 

spočinutí. Zde přichází krásné haiku: "Světci milují skryté, tak jako ohýnek na břehu řeky". Noční 

vigílie u nočního proudu v kamenitém řečišti. Ještě by šlo ve skalách u Lamberka postavit 

poustevnu a prožít v nich požehnané roky. Dál za Lamberkem však už začínají chatové kolonie, do 

nichž se přijíždí auty, ale čáp tam dosud majestatně krouží na modrém nebi. Pořád je dobře v údolí 

Oslávky - tak jako kdysi. Okolo Kraví hory a Levnova do Čučic, odtud stopem do Ivančic a dál 

vláčkem do Brna. 

https://web.archive.org/web/20070616112924/http:/kct-adamov.wz.cz/soubor/tv.html
https://web.archive.org/web/20070806010634/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/video/deravka_video_15_7_2007.wmv


Marek Poustevník 

29. července 2007 

Zpráva o nedělní akci na Děravce. video  
Na Děravce proběhla těžební akce. Učastlil se ji Poutník a Zbyšek. Po odtěžení 40 kýblů jsme klesli 

Meditačním dómu na hloubku -6,9m. Zbyšek mě upozornil že ve stěně přítokoví chodby co je 

zacpaná sedimentem je 0,3m od dna otvor velikosti palce. Když člověk strčil do ní prst cítil průvan. 

Tak jsme ze zvědavosti zkusily otvor zvetčit. Po minutě jsme koukali do otvoru velikosti naší 

hlavy. Posvítily jsme tam uviděli jsme pod sebou prostoru příznaky vyschlého potoka. Nezbývalo 

než vytěžit dalších 20 kýblů aby otvor byl tak vetkej abychom tam strčili žebřík a ještě prolezli. 

Tak jich potom bylo celkem 60 kýblů. Objevenou prostoru jsme zdokumentovali.Dali jsme ji 

jméno Poustevna. Po sestupu na dno jsme si všimli že pod meditační dóm pokračuje řečiště toho 

potoka. Jenže prostor byl úskej. Tak jsme prostor prozkoumali svinovacím metrem. Tedy když z 

Meditačním dómu odtěžíme sediment. Nová prostora stane se výklenkem Meditačního dómu.To 

jsou plány do budoucna.Zbývá vytěžit v Meditačním dómu 1,7m. Teď Děravka dosahuje celkem 

hloubku -8,6m. Rozhodl jsem se než začnu těžit dno Meditačního dómu musíme odtěžit přítokovou 

chodbu nad novou prostorou asi 0,5m jít do strany.Tím stěna bude stabilní. 

zapsal: Milan Poutník 

29.- 30. července 2007 

Na noc na svatém Klimentku. 
Autobudem do Koryčan, odtud procházka na Horu svatého Klimenta - snad nejsvatější místo z časů 

Velké Moravy. Toto byl prý ten slavný Velehrad! Dnes jsou tam zříceniny středověkých kostelních 

zdí a malá, volně přístupná meditační kaple. Krásné a svaté místo uprostřed volné přírody, jedno z 

nejsvatějších jaké znám. 

30. července 2007 

Na Děravce byl učiněn objev volné prostory s vyschlým řečištěm 

potoka! 

Na fotografii jsou jasné erozní stopy - facety. Bližší informace přinese Poutník.

 

https://web.archive.org/web/20070806010634/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/video/Der2.wmv
https://web.archive.org/web/20070806010634/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/7_2007/6.php


 

1. srpna 2007 

Zhodnocení nálezu na Děravce. 
Já objev na Děravce, nové jeskyně v Moravském krasu, hodnotím jako významný. Nyní byla 

objevena již 1 volná dutina a budou následovat další. Objev "Poustevníkovi Děravky" (tak se totiž 

nová jeskyně již jmenuje viz. ) bude jeden z nejvýznamnějších objevů, učiněných v Moravském 

krasu za posledních mnoho let - to bez nadsázky. Hloupí posměváčci se nyní smějí, že zatím 

objevujeme po 10 centimetrech. Však oni se přestanou smát... Takhle se rodí každá velká věc. Ten 

objev příjde. A bude to rychlé. Ještě to bude trochu práce, ale bude to stát zato. Děravka totiž bude 

jeskyně dál volná. 

Ten který poznal - Poustevník Marek 

 

 

5. srpna 2007 

Novej pracovní denník Děravky. 
 

7. srpna 2007 

Příjde nový poustevník! Jeho jméno je Jan. 
 

Čím to je, že já vždycky musím 

oďubávat mražený dort 

do tvaru kříže ? 

12. srpna 2007 

Na Děravce byl proveden první uspěšný odstřel za použití elektriky. 
Dnes jsme byli na Děravce. Měli jsme vzácnou návštěvu. Přišel nám pomoci Arnošt Hloušek a 

jednatel naší skupiny Patrik Bárta. Ten mi předal můj nový průkaz jeskyňářský. Do čeho jsme se 

pustili, to se nám podařilo. Zbyšek z Arnoštem přišli dřív a pustili se do nového žebříku. Protože 

ten, co je dole, už svou délkou nestačil. Tak jsme ho udělali 5,6m dlouhý. Je i s rezervou 1,7m - 

tolik klesne dolů, když začneme snižovat Meditační dóm. Pak Zbyšek navrtal díru do bloku, co 

nebezpečně trčel do prostoru. Pak nainstaloval vrt pro odstřel. To je 3 pyropatrony a naši 

elektrickou roznětku. Pak celý vrt zalil sádrou. Než sádra zatvrdla, tak jsme s Arnoštem upravili 

pracovní plošinu na povrchu. Patrik už nás musel opustit - měl jiné povinnosti. Když jsme usoudili, 

že sádra už ztvrdla, vzali jsme akumulátor a odpálili blok z bezpečné vzdálenost na povrchu. Po 

odstřelu jsme uslyšeli padající kamení. To bylo dobré znamení, první odstřel proběhl úspěšně. Pak 

Zbyšek paličkou odstranil narušenou skálu. Tenhle odstřel naplnil kamením 3 kyble o obsahu 12 

litrů. Ani jsem tolik nečekal. Po tomhle odstřelu a vytěžení kamení se Arnošt zúčastnil prohlídky 

podzemí. Umožnil mu to nový žebřík. Tak Arnošt, co byl na začátku výzkumu, spatřil, co ještě na 

vlastní oči neviděl. Pak nás opustil. My se Zbyškem jsme ještě odtěžili přítokovou chodbu, aby 

byla stabilní.Ten den jsme vytěžili 58 kyblů. Tak jsme udělali víc, než jsme si ten den 

představovali. 

https://web.archive.org/web/20070817051705/http:/www.marekpoustevnik.cz/deravka/5_2007/9.php


zapsal: Milan Poutník 
 

 

 

 

Ta svoboda. 

13. srpna 2007 

Pohled odborníka na Děravku. 
Nazdar Milane, díky za fotky a za info. Gratuluji vám k objevům na Děravce! Přeji vám, aby to tak 

pokračovalo i nadále. Ty tmavé kameny na dně nové prostůrky jsou začerněné vápence nebo něco 

jiného? Takhle nějak to vypadalo na lokalitě Krchůvek u Rudic - nakonec z toho byla více než 25 

m hluboká propast... 

Petr 

 

16. srpna 2007 

Děravka je zapsaná do seznamu na Speleo.cz . viz. 
Budu se snažit akualizovat její údaje. 

17. srpna 2007 

Budu týden na dovolený ve Starých Hradech . viz. 
Jestli se mé nepřítomnosti něco odehraje, co by mělo být zvěčněno na našich stránkách, tak to 

vložím dodatečně. Jinak je tu Marek, ten vám přiblíží svůj pohled na svět. Loučím se s Vámi a za 

týden zase na sečtenou.  

 

PS: Bude mi scházet vaše pozorné sledování stránek. Nebudu mít přístup k internetu.  

zapsal: Milan Poutník 

18. srpna 2007 

Pár slov o mém příteli.  
"Pro mne je Marek především blízká, spřízněná duše, taková, která má v mém srdci své zvláštní 

místo. Je pro mne též člověkem, který mne v životě mnoho dal a obohatil moji životní cestu svým 

čistým přátelstvím. Bezesporu je vzácnou osobností, obdařenou mnoha vnitřními dary, které nejsou 

znatelné vnějšímu zraku. Tím největším vnitřním darem je jeho touha po Bohu a po naplněném 

vnitřním štěstí, který též nasměroval jeho životní cestu z vyšlapaných a poznaných cest na cestu 

nepoznanou, tajemnou, plnou mystických objevů a neznámých skutečností. Své vnitřní duchovní 

hledání propojil se svou velkou zálibou ještě z klukovských let - speleologií. O Markovi jako o 

speleologovi mnoho říci nemohu, neboť speleolog nejsem, ale jeho osobitý způsob života a 

https://web.archive.org/web/20070821202044/http:/www.speleo.cz/podzemi/jeskyne/poustevnikova-deravka
https://web.archive.org/web/20070821202044/http:/www.zamky-hrady.cz/4/stare_hrady.htm


hluboký vnitřní rozhled z něj jistě činí člověka vyjímečného a nevšedního. Nejvíce o každém 

člověku nám však napoví asi jen přímé setkání s nim. Pán Bůh ti žehnej Marku." 

Lubomír S. Jogapuri 

 

 

 

19. srpna 2007 

Na Děravce bude Buddhova soška.  
Bude umístěna přímo v podzemí v Meditačním dómě. 

3. srpna 2007 

Výpis z Výrocní zprávy za rok 2006: Ventarola na Děravce 

Marek Poustevník - Šenkyrík 

Při stoleté vodě dne 30. března 2006 pozoroval Marek Poustevník ponor inundačního potůčku o 

kapacitě asi 2,5 l/s do podzemí Ventaroly. Tím byla potvrzena málo známá literární zmínka 

R.Burkhardta z roku 1959 o ponorné funkci této lokality. Dne 2. září 2006 na základě pověření naší 

ZO 6-31 a uvědomění Správy CHKO MK, provedl Petr Kos z Ústavu archeologické a památkové 

péče Brno předběžný elektromagnetický archeologický průzkum již schváleného pracoviště ZO 6-

31: Ventaroly na Děravce. Jeho cílem bylo nalezení datovatelného předmětu, který by datoval stáří 

anonymního výkopu, který zde byl dle R. Burkhardta (1959) kdysi hlouben (viz.můj článek ve 

SPELEO 47/2007) Proto byl prověřen prostor cca 10 m okolo Ventroly na Děravce, při němž bylo 

nalezeno několik neidentifikovatelných železných přednětů a ručně kovaný hřebík staré 

provenience, ale datovatelný předmět po našich neznámých předcích se nalézt nepodařilo. Do 

historie speleologického výzkumu střední části Moravského krasu však jistě vstoupí 28. listopad 

2006, kdy Marek Poustevník – Šenkyřík (1968) a Arnošt Hloušek (1929) zahájili v pravdě 

historický speleologický průzkum VENTAROLY NA DĚRAVCE. (poznámka: celá historie 

objevu Ventaroly na Děravce bude publikována v časopise SPELEO č.47/2007). Dno průzkumné 

sondy jsme s otcem Arnoštem skrývali archeologickou metodou, a proto jsme kameny ponechávali 

v původní pozici a pouze okolo nich jsme motyčkou preparovali hlínu, abychom zjistili, o co se 

jedná. Uloženým sedimentem byla pouze nejmladší, velmi kyprá hnědá lesní hlína, z níž však 

začalo vystupovat nápadné seskupení vápencových kamenů (s četnými volnými dutinkami) staré 

zaskládané šachty. Byla provedena naše obvyklá fotografická dokumentace a posléze byla 

kamenitá poklička rozebírána až do hloubky -1,9 m pod terén. V hloubce -1,9 m jsme zjistili tyto 2 

faktory: Průzkumná sonda zde narazila na velké skalní bloky, které naše neznámé předchůdce 

zastavily v dalším průniku do hloubky. Protože zde ale viděli (v hloubce -1,9 m) miniaturní náznak 

klenbičky erozního trativodu, který již byl v lité skále, šachtu opětovně po sobě zaskládali pro 

případ, že by se k výzkumu chtěli někdy vrátit. To se však již nikdy nestalo a toto místo upoutalo 

až 3. května 2005 intuici Marka Poustevníka. Zaskládání šachty se nejpravděpodobněji odehrálo již 

za časů německé Jeskynní sekce V.D.T. (Verein Deutscher Turisten – sektion fűr Hőhlenforschung 

(více viz. můj článek ve SPELEO č.47/2007), ale "Kubáskova" Děravka to není. Naši neznámí 

předchůdci se tedy dostali pouze -1,9 m hluboko, což dokázovaly nepřekonané skalní bloky, tvořící 

v uvedené hloubce dno sondy. Ty již ležely v intaktní pozici a dávám záruku, že přes ně se 

předemnou nikdo nedostal. (poznámka: tyto skalní bloky byly odstraněny metodou „sázení ohně“ 



až v roce 2007, a o tom, co následovalo, bude pojednávat až Výroční zpráva z rok 2007). Od 

zahájení speleologického průzkumu dne 28. listopadu 2006 se do závěru roku 2006 uskutečnily na 

Ventarole na Děravce 2 pracovní akce a náš speleologický výkop dosahoval hloubku -1,9 metru. 

 

 

Ještě ani zdaleka nevíme vše 

20. srpna 2007 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZO 6-31 za rok 2006. ZDE 

ZO 6-31, jako jedna z nejaktivnějších a nejúspěšnějších speleologických skupin, které v 

současnosti bádají v Moravském krase, Vám přeje dobré čtení.  

Marek Poustevník 

PS: Výroční zpráva volně ke stažení ZDE 

26. srpna 2007 

Asi začnu věřit na sny, co se člověku zdají ve spánku.  
Budu vám vyprávět příběh o Poutníkově chodbě. Když jsem Markovi začal pomáhat při těžbě na 

Děravce, tak po jedné akci jsem si prohlížel prostory uvnitř Děravky. Zaujalo mne, jak voda 

modelovala strop jeskyně a že má pokračování ve stěně, co byla zaskládaná velkými skalními 

bloky. Řekl jsem to Markovi a ten ji nazval Poutníkovou chodbou. Jenže nic nenasvědčovalo, že by 

jsme tím směrem měli pokračovat. Jeskyně v tu dobu dávala více možností, kam se vydat. Tak se 

rozhodlo, že půjdeme cestou nejmenšího odporu a to dolů. Jenže před pár dny na dovolené jsem 

měl živej sen, že se nám podařilo proniknout onou stěnou, a za ní nás čekala propast. Ti co se v tom 

snu spustili na dno, naměřili hloubku 36 metrů. Včera jsem se vrátil domů z dovolené. Napsal jsem 

Zbyškovi, že jdu v neděli na Děravku. Zbyšek asi můj e-mail nečetl. Tak jsem dorazil k jeskyni 

sám. Vzal jsem si přilbu a šel jsem se podívat dolů jestli je všechno tak jak jsem jeskyni viděl 

naposledy. Pak jsem si vzpomněl na ten sen. Na to místo kde měla vést chodba. Je tam velký 

kámen. Napadlo mě, že mezi tím balvanem a stropem je mezera z hliněného sedimentu. Tak jsem 

malou motyčkou začal sediment odstraňovat. Padal na dno jeskyně. Řekl jsem si, že jej při příští 

akci se Zbyškem vytěžíme. Po nějaký době jsem vytěžil kameny celé zčernalé - to byla známka, že 

je tam dutina. Vycházel z ní vzduch s vůní neznámých prostor. Když jsem totéž objevil na druhé 

straně toho balvanu, tak jsem zjistil, že ten balvan tvoří špunt do volných prostor. Zjistil jsem, že 

sám si z balvanem neporadím. Jediná možnost je, že ho piropatronama rozdrtíme na menší kousky. 

Pak snad bude cesta volná. Přeji všem jeskynářům, aby měli taky živé sny, které se zakládají na 

reálném základu. 

zapsal: Milan Poutník 

 

 

https://web.archive.org/web/20070821202044/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/vyrocnizprava2006.php
https://web.archive.org/web/20070821202044/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/ostatni/vyrocni_zprava_ZO6.31_2006.doc


1. září 2007  

V Českém ráji jsem viděl symbolickej hřbitov.  
Na něm jsem četl tenhle citát. Mé přání je, aby Moravskej kras měl taky takový. Vaši bývalí 

kamarádi si to zaslouží. Oni kdyby mohli určitě by to udělali taky pro vás.  

zapsal: Milan Poutník 

 

2. září 2007  

Vize symbolickeho hrbitova jeskynaru v Moravskem krasu.  
Me by se speleologicky hrbitov libil primo v jeskyni (v prirode). Uz davno jsme nad tim s Milanem 

Poutnikem mysleli a vybrali jsme jako nejlepsi lokalitu jeskyni Kostelik ve Krtinskem udoli. Ale 

urcite ne uvnitr interieru jeskyne, ale na skale pred vchodem do jeskyne - a to smerem ke Trem 

Kotlum. Je tam takova opravdu krasna skalni stena lemovana skalnimu hrebenacky, v miste 

davneho zanikleho pokracovani jeskyne - to by bylo symbolicke - tam by se veslo mnoho 

pamatnicku. Tam by mohly byt pripevnene pamatnicky davnym kamaradum, kteri nas predesli na 

ceste do neznama. Proste vsem, kteri uz tu s nami nejsou. Libi se Vam to takhle? Kostelik je stred 

Moravskeho krasu, neni na severu ani na jihu - je nejlepsi. Kostelik je opradu srdce Moravskeho 

krasu. Tak takova je ma vize. 

zapsal: Marek Poustevnik 

 

2. září 2007  

Děravka Kučovi ukázala, že nemá dno.  
Dnes s Arnoštem, Zbyškem a na závěr se přišel na nás podívat host Kuča. Den proběhl takto: než 

jsem přišel na Děravku, Arnošt se Zbyškem zpevnili vrátek. Pak vytěžili 10 kýblů toho hliněného 

sedimentu. Zbyškovi se podařilo rozbít ty dva balvany, co už nějaký čas odpočívaly na dně 

Meditačního dómu. Když bylo vše vytěženo, tak jsme si vyfotili tu stěnu co jsem si mylně myslel, 

že je tam pokračování. Pak nastala hodina pravdy. Jeden kamenný blok z té stěny Zbyšek 

odpajsroval. Ten první byl největší. Pak ještě dva menší bloky Zbyšek shodil na dno jeskyně. 

Zjištění že za nimi jsou další kameny bylo pro mne zklamáním. Tahle akce měla smysl v tom, že 

teď máme po svém boku stabilní stěnu. Stejně by se to muselo udělat. Zbyška trápilo, že před tím 

byla jeskyně krásně čistá a teď ležely tři bloky na dně a hromada sedimentu co jsem odtěžil ze 

stropu. Při té příležitosti Zbyšek navrtal ten největší balvan. Dostal se 12 cm hluboko. Tak připravil 

vrt k odstřelu. Na povrchu jsem slyšel, že Arnošt si s někým povídá. Tak to byl Kuča ze ZO 6-12 

co slíbil, že by nám rád pomohl. Po jeho příchodu se Arnošt s námi rozloučil. Já už trávil zbytek 

dne na povrchu u vrátku. Odstřel se zdařil. Zbytek balvanu Zbyšek rozbil palicí. Teď se válí už na 

hromadě na povrchu. Kuče zajímala hlavně ta nová prostora, zvaná Poustevna. Vlezl do ní na 

průzkum. My mu tam posílali kýbl aby odtěžil ty balvany, co padly na dno při jejím objevení. Pak 

zkusil prozkoumat její dno. Před ním se objevila díra o průměru 15 cm. Když do ní člověk posvítil, 

jen tma. Pak nám sdělil, že je to jediná cesta, kam máme soustředit pozornost. Když jsem to spatřil 

na vlastní oči, zjistil jsem, že Meditační dóm stále pokračuje pod námi. Hloubka 9m není 

konečná.Tak ten dlouhý žebřík co jsme udělali asi bude krátký. Po tomto zjištění jsme znova 

vyčistili dno Meditačního dómu. Jen tam zůstaly dva velké kameny z našeho předchozího 



zklamání. Ty budou strážit jeskyni do budoucí akce. Nazval jsem je Zbyšek a Poutník. Pro ty, kteří 

sledují počty kýblů, tak jich bylo celkem dnes 74. Pro všechny, co naše konání sledují: Naděje 

umírá naposledy. Kuča mi sdělil, že Děravka je bezproblémová jeskyně. Jen svoje tajemství nedá 

bez dřiny. 

zapsal: Milan Poutník 
 

4. září 2007  

Kubáskova Děravka je na mapách co jsou přístupní na seznamu.cz.  
Je to vojenská mapa co používala Rakousko-Uherská armáda. Je to od naší jeskyně vzdáleno 2km. 

Upozornili mne na to na správě CHKO. Řekli mi,že to místo je plné závrtů.Jsou tam známky 

toho,že tam kdysi někdo kopal. Nikdo z místních si nepamatuje kdo to mohl být. Je to v oblasti ZO 

6-01. Tak záleží čistě nanich jestli potvrdí pověst.  

zapsal: Milan Poutník 
 

5. září 2007  

Kde lezi "Kubaskova" Deravka ??  
Ve Zpravach z Krasu z 11. prosince 2006 jsem uvedl dve stare mapy zobrazující historický název a 

polohu "Děravky" na mapě "Umgebung von Brunn" z roku 1839 ZDE a dále na mapě III. 

vojenského mapováni z let 1876-78 : ZDE Na nich je Děravka kreslena více k Olomučanům. 

 

Antonin Bocek (1922), autor zminky o nezname Kubaskove jeskyni na Deravce, ktery vedel kde 

lesni trat Deravka je, vsak jednoznacne pise, ze Deravka se nachazi jihozapadnim smerem od 

tehdejsi koncove partie Rudickeho propadani (to bylo jeste pred objevem Chodby 

vzdechu). viz. Muzeme tedy prohlasit, ze Bocek mel s nejvetsi pravdepodobnosti na mysli uzemi 

tesne okolo nasi "Poustevnikovy" Deravky a nikoli onu oblast u Olomucan, coz vypliva i z 

logiky veci. Ony ty stare vojenske mapy z 19. stoleti casto lesni trate uvadi nepresne, kouknete se 

napriklad kde na tech samych mapach kresli lesni trat "Komarka", o niz dodnes vime, kde je. Pro 

nas je vsak dulezite to, ze historicky stare jmeno "Deravky" na starych mapach uvedeno je! 

zapsal: Marek Poustevnik 

10. září 2007  

Nova sekce tohoto webu 

Premyslim nad zalozeni nove sekce tohoto webu, ktera by se venovala vyhradne duchovni ceste. 

Jednalo by se o paralerni web na domene marekpoustevnik.cz, ktery by byl od tohoto zeleneho 

speleologickeho webu odlisen barevne: byl by ve zlute barve, tak jako kdyz slunce vychazi nad 

obzorem. Co vy nato? Ta duchovni dimenze tu stejne je a je tez paralerni. 

zapsal: jeden jogi 

 

Poslední čokoláda. O.K. 

https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.vilemwalter.cz/mapabrna/j1.htm
https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4257_4
https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/zpravy_z_krasu/deravka.php


12. září 2007  

Anketa pro Vás. 
Tahle anketa má zístit kolik lidí bude navštěvovat nové stránky. Tak stačí jedna odpověď.Proto 

jsem tuhle anketu podpořil s vím hlasem. Marek mi o nich vyprávěl tak se na ně moc těším. Tak 

prosím všechny co je v budoucnu navštíví ať hlasují pro ně. Nikoho nenutím. Jde o to aby tyhle 

stránky byly taky tak hojně navštěvovaný jako ty původní. 

zapsal: Poutník 

 

Zavidím Vám Děravku. 

16. září 2007  

V Meditační dómu se na dně objevil malý otvor.  
Tak dnes jsme se Zbyškem a Arnoštem navštívili Děravku. Co je nového. Tak Děravka dostala 

poklopy na otvory. Ty balvany co byly dole z minula Zbyšek rozbil palicí a já je vytěžil. Pak 

Zbyšek začal těžit hlínu, v hloubce -7,3m narazil na otvor a spatřili jsme pokračování dna, co jsme 

viděli dřív z prostory Poustevny. Pokud se chceme dostat dál, tak je to kratší cesta, něž kdybychom 

lezli přes prostoru Poustevny. Bude to lepší na zapažení i kvůli těžbě hlušiny. Vytěžili jsme 57 

kýblů. 

zapsal: Milan Poutník 
 

22. září 2007  

Údolí, kde jsem před 20 lety začal objevovat Moravský kras.  
Tak jsem se toulal v údolí Říčky. Chtěl jsem se znova podívat do jeskyně Netopýrky. Je tomu už 20 

let, co jsem lezl z Netopýrky po čtyřech. Když jsem ji ukazoval švagrovi měli jsme jednu baterku. 

Zákon schválnosti, že se vlákno na žárovce přepálilo. Mám pocit, že tohle údolí je plný tichých 

lovců (rybáři). Odpoledne tohle údolí zaplaví cyklistycký národ. Tak člověk co se přepravuje 

pěškobusem. Je přinucen jít v době, kdy je opuštěný. Tak jsem vyšel na procházku brzo ráno. Ještě 

za tmy. Když jsem dorazil k Ochozské jeskyni. Překvapilo mne, že ten den byla otevřená jeskyně 

pro veřejnost. Prý na to upozornil v novinách malý článeček. Já nepatřím mezi lidi co čtou noviny. 

Tak jsem se to dověděl jen náhodou. Proto bych rád v předstihu uveřejnil na týhle stránce 

upozornění, že vaše jeskyně je některý den přístupná pro veřejnost. Vím, že všechny skupiny 

nevlastní internetový stránky. 

zapsal: Milan Poutník 

23. září 2007  

Fosgenovo svetlo v jeskyni Netopyrce 

To uz je davno, co jsme chodili delat jeskynni krty do jeskyne Netopyrky v Hadeckem udoli. Novy 

zajemce o vyzkum jeskyni byl priveden k Netopyrce, dostal baterku, svicku, zapalky a cutoru a byl 

vyslan sam do jeskyne, aby z ni donesl vodu. To znamena, ze musel sam objevit bludistni cestu 

speti plazivek az k podzemnimu potucku a odtud vodu ven z jeskyne v cutore donesti. Byvala to 

tezka zkouska pro novacka v nasi speleologicke skupine! A pritom nekteri z nas uvideli v podzemi 



Netopyrky tajemne Svetlo. To Svetlo bylo v Netopyrce spatreno vickrat ruznymi lidmi a nikdo si to 

nedokazal vysvetlit. A propos ! Kdybyste "Fosgenovo svetlo" spatrili, dejte vedet ! 

zapsal: Marek Poustevnik 

 

23. září 2007  

Bude v Netopyrce objeveno podzemni jezero ?  
Toto je povest, kterou mi kdysi vypravel hajny z Noveho Dvoru: "V jeskuni Netopyrce byl kdysi 

prulez do spodnich pater. Chodba vedla k podzemnimu jezeru. Je tam vor, po nemz lze preplout na 

druhy breh. Ten prulez k podzemnimu jezeru pozdeji nekdo zahazel kameny a od te doby tam dole 

uz nikdo nebyl. Melo to byt na konci hlavniho domu. Tam nekde to je. Pan hajny se divil, ze to 

jezero s vorem nezname, protoze on tam byl!" To byl tez jeden z duvodu, proc jsem se jal v roce 

2006 odkryvat "Chodbu k Baruncine jeskyni", ktera ma velmi dobrou polohu i tektonicky. Mozna, 

ze se tudy pujde dostat na "Novy aktiv" na Podzemnim potucku za Kozlovou sinkou, jehoz 

pokracovani nedavno objevili clenove ZO 6-12 Speleologicky klub Brno. K jezeru jsem se 

nedokopal, ale otaznik v tomhle koutu jeskyne kazdopadne zustava. viz. Dival jsem se do starych 

map asi ze 40. let 20. stol. Ve starych mapach to ale nakresleno neni... 

zapsal: Marek Poustevnik 

Satsang se sádhuem je jako životní vítezství. 

24. zárí 2007  

Sen o objevu 40 kilometru chodeb ve Krtinskem udoli  
K objevu 40 km chodeb doslo v oblasti Nove Dratenicke a Vypustku. Chodby se tahnou pod 

babickym brehem. Zdalo se mi to dneska ve snu a vybavilo se mi to pri ranni meditaci. Mam pocit, 

ze to bylo v te mramorove chodbe ve spodnim patre N.D. Ale to je prece tam, kde jsme za revoluce 

badali ! Ale o tom Duvernik nesmel vedet. 

zapsal: Marek Poustevnik 

na pamatku Slavka Sedlaka ze ZO 6-05, ktery mel klic 

 

24. zárí 2007  

Naši sousede  
jsou Ti, kteri resi problematiku, at blizko, ci vzdalene, Rudicko - Habruvecke plosiny ve stredni 

casti Moravskeho krasu, ktera tvori jeden geomorfologicky celek, v podzemi propojeny celek. Jsou 

to ZO 6-05 - problematika Krtinskeho udoli, zejmena praveho brehu. ZO 6-01 - problem Byci skaly 

a jejich podzemnich pritoku. S tim souvisi ZO 6-04 - Rudicke propadani a tez vzdalena ZO 6-14 

badajici v Lazaneckem zlebu. Tyto vsechny skupiny vice ci mene spolupracuji na shodnem 

speleologickem problemu stredni casti Moravskeho krasu. Proto na jejich webove stranky byly z 

Habruvecke plosiny namireny odkazy na nasem webu. Najdete je v Denniku Deravky. Tomu se 

rika spoluprace. At chcete, nebo ne. 

zapsal: Marek Poustevnik 

https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.marekpoustevnik.cz/malcinamapa.php
https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.marekpoustevnik.cz:80/zpravy_z_krasu/denik2007.php


 

Po tomto kamínku prešel muj Mistr. 

25. zárí 2007  

Meditacní dóm na Deravce je hluboký -8,1m.  
Se Zbyškem jsem se domluvil po práci, že se pokusíme zvetšit ten otvor co je na dne. Z velkým 

úsilím se podarilo pruzkumnou šachtu prohloubit o 0,8m. To znamenalo ,že žebrík pekne poklesl. 

Vypadá to, že bude asi brzo krátký. Dnešních 55 kýblu asi bude dlouho naposled maximum co je 

možný dosáhnout. Je totiž konec doby kdy jsme težili jen hlínu. Na dne se objevuje hlinený 

lepkavý šterk. Také zacínají balvany co zatím náš vrátek zvládl. Zacne boj o každý kýbl nebo 

balvan co je dole. Už jsem premýšlel jak zapažit celou Deravku. To nás bude stát hodne casu. Dnes 

nás navštívil Kamil co nabídl pomoc do budoucna. Když uvidel Deravku, jen žasnul. Nemel moc 

casu zustat. Tak jsem mu nabídl jestli nechce sibolicky si vytežit jeden kýbl. Dekuji všem co mají 

rádi Deravku. 

zapsal: Milan Poutník 

 

26. zárí 2007  

Milarepova propast v Zavrtu u habruveckych smrku prave 

zaregistrovana na speleo.cz ZDE 

Synonyma : Milarepova propast 

Délka: 13 m 

Denivelace: 13 m 

Strucný popis: paleoponor Habruvecke plosiny, predpokladana souvislost s Habruveckym 

podzemnim potokem a jeho neznamym jeskynnim systemem "Habruveckych Svatych schodu" do 

Krtinskeho udoli. Speleologicky pruzkum realizovala v letech 2005-2007 ZO 6-31 Speleologicky 

pruzkum poustevnik Marek. Milarepovu propast objevili v r. 2005 Marek Poustevnik - Senkyrik 

(1968) a Arnost Hlousek (1929). Zjistena zvysena koncentrace CO2.  

zapsal: Marek Poustevník 

26. zárí 2007  

Jeskyne Ponorny Hradek prave zaregistrovana na speleo.cz ZDE 

Synonyma : Novodvorsky ponor, j.c.1410A 

Délka : 36 m 

Denivelace : 18 m 

Strucný popis: Jeskyni objevili v roce 1990 Marek Senkyrik a Zdenek Foltyn. Pracoviste ZO 6-26 

Speleohistoricky klub Brno. Hydrologicky aktivni periodicky ponor male prutocne kapacity, s 

neznamym odtokovym jeskynnim systemem pod plosinou Skalka. Odtokovy trativod erozniho 

puvodu malych dimenzi. Pozor: zvysena koncentrace CO2. 

zapsal: Marek Poustevník 

https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.speleo.cz/podzemi/jeskyne/zavrt-u-habruveckych-smrku
https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.speleo.cz/podzemi/jeskyne/ponorny-hradek


26. zárí 2007  

Sovi komin na plosine Skalka zaregistrovan na speleo.cz ZDE 

Synonyma: Zub, j.c.1410B 

Délka: 24 m 

Denivelace: 12 m 

Strucný popis: Prvni objevena propast na plosine Skalka. Zavrtek Zub objevil Jan Hynst z Ochoze. 

Jeho dalsim speleologickym pruzkumem objevili v letech 1994 - 1995 clenove ZO 6-26: Marek 

Senkyrik, Katerina Sobotkova a Jiri Dofek propast Sovi komin. Korozni, na mistni sromne pomery 

zajimava lokalita. 

zapsal: Marek Poustevník 

 

27. zárí 2007  

Malcina uvedena na speleo.cz ZDE 

Synonyma: Maltschigrotte, Maltchina jeskyne 

Délka: 190 m 

Strucný popis: Jeskyni objevil v srpnu 1908 K. Kubásek. Vyznamne vsak prolongovana 23.kvetna 

roku 1909 cleny nemeckého spolku Verein Deutscher Turisten – sektion furHohlenforschung 

(V.D.T.): K. Kubáskem, G. Nouackhem. a L.Kellerem, kdy doslo k objevu prakticky vsech dnes 

znamych prostor s obrovskym domem (Blativy a Kamenity dom). Vysoce ucpany paleoponorny 

system Ricky s neznamym pokracovanim pod Lysou horu. Speleologicky opomijena lokalita. 

zapsal: Marek Poustevník 

27. zárí 2007  

Kulisarna uvedena na speleo.cz ZDE 

Synonyma: j.c.1402A 

Délka: 9 m 

Strucný popis: velmi tesna plazivnovita jeskyne, pravdepodne erozniho puvodu (paleoponurek ?). 

Objevil ji v roce 1992 Jiri Dofek z Noveho Dvora (clen ZO 6-26). 

zapsal: Marek Poustevník 

27. zárí 2007  

Aktualizovana Deravka na speleo.cz ZDE 

Synonyma: Deravka 

Délka: 13 m 

Denivelace: 9 m 

Objev jeskyne: 20. února 2007 

Její objevitel: Marek Šenkyrík 

Pracovište: ZO CSS 6-31. 

Lokalita: Habruvecká plošina 

Geneze: erozni, paleoponor, jarni inundacni ponor 

https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.speleo.cz/podzemi/jeskyne/sovi-komin
https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.speleo.cz/podzemi/jeskyne/malcina
https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.speleo.cz/podzemi/jeskyne/kulisarna
https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.speleo.cz/podzemi/jeskyne/poustevnikova-deravka


Perspektivy: denivelace az - 150 m (!), délka neznamého jeskynniho systému rádove v km. 

Jeskynní systém pravdepodobne vede smerem k jeskyni Býcí skála (vzdusna vzdalenost cca 800 

m). Druhou alternativou je prubeh do oblasti Tri Kotlu ve Krtinskem udoli (vzdusna vzdalenost 2 

km). 

Info: Jeskyne se dnes skládá se z dvou komor: Meditacního dómu a síne Poustevny. Jsme teprve v 

pouhe vstupni partii hlubokeho a dlouheho jeskynniho systemu. 

Aktualni hloubka: -8,1 m. 

Stav ke dni: 27.9.2007  

zapsal: Marek Poustevník 

puvodni zapis: Milan Hnizdo 

28. zárí 2007  

Zapis o jeskyni Pekarna na Speleo.cz ZDE 

Fosilni horizontalni tunel asi 15 m siroke a stejne i vysoke jeskyne asi ze 3/4 zasedimentovane. 

Vysuta jeskynni etaz neznameho paleotoku pro tuto oblast atypicke jeskynni urovne. Tradicne 

povazovana za paleovyver hostenickych vod - nelze vsak vyloucit, ze to muze byt i naopak - 

paleohydrograficky komplikovana vec - snad mladsim Hadeckym udolim prerizla prastara tepna 

mezi predmiocennim Ochozskym udolim a Mokrskou plosinou. Velmi vyznamna archeologicka 

lokalita je jeskyne Pekarna - prave zde vznikla stratifikace kultur moravskeho praveku. V teto 

jeskyni badal snad kazdy archeolog, ktery v Moravskem krasu neco znamenal. Pokusy o zdolani 

koncoveho katastrofalniho zavalu zatim neuspesne - je to vyzva. Libiva hypoteza o existenci 

pravekych magdalenanskych maleb v neznamem pokracovani za zavalem. Kdo by je objevil, ucinil 

by sve jmeno slavne. Velmi poeticke misto je jeskyne Pekarna. 

zapsal: Marek Poustevník 

29. zárí 2007  

Jak vidi Deravku jaskyniari ze Slovenska 

Uz podla fotiek z Vasej Deravky vidiet, ze je to seriozna fluviokrasova jaskyna. Normalne musim 

pravidelne sledovat, ako postupujete, lebo len cakam, kedy Vas diera pusti ako sa patri. Aspon tak 

dobre to z fotiek vyzera:-) Mate tam aj nejake alochtonne nekrasove sedimenty? Nejaky 

opracovany material alebo cosi podobne? To, ze ste pri prolongacii narazili na \"bubliny\", by som 

aspon v nasom krase (Slovensky kras) povazoval za dovod na opravneny optimizmus. Prajem vam 

krasny objav; na lokalite vidiet kus poriadnej roboty. Pozdravujem vsetkych zainteresovanych, 

nech sa dari. Gabo Lesinsky, SK SSS Drienka, Kosice; http://www.drienka.host.sk  

P.S. A co Zavrt u Habruveckych smrku? Co s nim dalej? 

P.P.S. Nemozes poprosit Zbyska o nejake kratke # dokumentacne video z Deravky, myslim zostup, 

priestory, sediment, vystup; aby si # tu jaskynu clovek vedel lepsie predstavit. Mohli by ste to 

video fakt supnut na # Vasu stranku. 

Gabriel Lešinský 

SK SSS Drienka, Kosice 

https://web.archive.org/web/20080425200942/http:/www.speleo.cz/podzemi/jeskyne/pekarna
https://web.archive.org/web/20080107053206/http:/www.drienka.host.sk/


 

 

odpoved: Deravka je vic perspektivni jeskyne, nez si lide mysli. Vsechny trumfy jsou na nasi strane. 

Mohu potvrdit, ze Deravka je geologicky stara fluvialni jeskyne. Jsou tam i alochtonni sterky 

splavene do podzemi z nahorni plosiny (opet: slunaky, cerne rohovce, kremeny). Sediment je vsak 

velmi mlady (hneda hlina, uhliky) a do nej jsou ty prastare valouny redeponovany. Jinymi slovy: 

Deravka byla jeste relativne nedavno zcela volna jeskyne (kvarter, holocen). Z toho plyne 

predpoklad volnych prostor pod uvodnim zavalem. Jeji ucpani souvisi s cinnosti soucasneho 

recentniho punurku, ktery za velmi vzacne konscelace zde vstupuje do hydrologicke aktivity (nyni 

spise jen za stolete vody). Z toho, co jsem kdy v zivote vitel, je Deravka nejlepsi. Ten objev na 

Deravce je primo fyzicky citit. Je to vsak vertikalni jeskyne, proto to bude jeste kus prace. 

zapsal: Marek Poustevnik, ZO 6-31 

S: Zavrt u habruveckych smrku je momentalne ve stavu konzervace. Je tam problem s CO2 a je to 

pomerne nebezpecna lokalita (odpadavani bloku z bocnich sten) a pritom s nejednoznacnym 

vysledkem (predpoklad vysokeho stupne ucpani prostor). Proto nyni preferujeme perspektivnejsi 

vyzkum Deravky, kde neni ani problem se vzduchem (je to ventarola) a navic opravnene cekame, ze 

tam dole to bude VOLNE (rozsahle). To misto je opravdu geomorfologicky skvele umistene. 

PS2: O ZHS vyjde ve SPELEO clanek, ktery jiz byl odeslan redakci ke zverejneni. 

 

Mym pranim je , aby Deravka byla mistem lasky. 

Poustevnik 

1.rijna 2007  

Propad pred chramem P. Marie ve Krtinach 

Na strankach badaci spolecnosti Agharta se objevila zajimava fotka propadu ve Krtinach, situovany 

pred telesem schodiste ke chramu. http://agartha.cz/html/newslist2.php I kdyz to fyzicky nemohu 

prohlednout, z fotky se mi to jevi jako propad podzemni stoky krtinskeho potoka, ktery v techto 

mistech prochazi pod silnici. Ta stoka je novodoba, ale z pruzkumu v roce 1991 si pamatuji, ze je v 

ni zachovan historicky kamenny most a strasne to tam pachne. O propadu informujte Petra Kosa. 

Mozna, ze to ani neni propad, ale nejaka oprava. Kazdopadne by to nemela byt zadna historicka 

chodba v souvislosti s krtinskym chramem. 

zapsal: Marek Poustevník 

1.rijna 2007  

Redakci casopisu Speleo byl poslan ke zverejneni clanek o Zavrtu u 

habruveckych smrku 

Marek Poustevník – Šenkyrík: Milarepova propast v Závrtu u Habruveckých smrku na 

Habruvecké plošine. Zápis do literatury o speleologickém pruzkumu v letech 2005 - 2007 

(Moravský kras - stred). 

https://web.archive.org/web/20080425045136/http:/agartha.cz/html/newslist2.php


zapsal: Marek Poustevník 
 

3.rijna 2007  

Dnes byla odeslana zazracna soska Buddhy a taky hrst amuletu pro 

stesti badatelum Deravky 

 
Po tomto kamínku prešel muj Mistr. 

3.rijna 2007  

Arnost byl na hribkach 

5.rijna 2007  

Dnes přišla zásilka ze soškou Buddhy. Nejbliších dnech ho umístíme v 

Děravce. 
7. řijna 2007  

Meditační dóm dnes poklesl na hloubku -8,7m. Buddha má již v 

Děravce svůj výklenek.  
Dnes nás bylo na pracovní akci hodně lidí. Taky se vytěžilo 109 kýblů. Kamil s virgulí prozkoumal 

okolí. Jeho zjištění je, že v -14m až -16m bude Děravka volná. Je tam velká dutina, pokračující 

zejména směrem pod povrchovým korytem a také kolmo od toho směru - k vedlejšímu závrtu a z 

něho pak odbočující plazivka, vše přibližně -15m hluboko. Tak jsem zvědavý jestli se to potvrdí. 

Děkuji všem přítomným za pomoc. Slíbili ,že příště přijdou zase. 

 

11.rijna 2007  

Možná se konečně dočkáme otevření jeskyně Výpustek pro veřejnost. 

Datum 26.října je poslední zatím známý termín 

 
14.rijna 2007  

Poustevník se chystá zpět do Moravského krasu.  
Nebudu dávat k tyhle zprávě komentář. Čas ukáže kdy. Poutník jméno mé. 

 

17.rijna 2007  

!!! Mám jednu prozbu neposílejte zprávy ,že se vám něco na tyhle 

stránkách nelíbí. Já nehodnotím vaše stránky. Ti co tvoří Tyhle 

stránky nedělají to z úmyslem někomu škodit. Tyhle stránky slouží 

svobodnému poskytování informací. Těm lidem co o to stojí. Komu se 

tyhle stránky nelíbí mají svobodné rozhodnutí sem nechodit !!!  

 
19.rijna 2007  

V Moravském krasu nejsou jen jeskyně. Jedná se o rozhlednu 



Veselici. provozní doba.  
Máte poslední možnost ji navštívit v tomto roce. Bude přístupná do konce října. Bylo nám 

vytýkáno že tyhle stránky se nevěnují jen speleologii. Můj názor je ,že člověk by neměl si zužovat 

obzor poznání. Tak tahle rozhledna vám ho rozšíří. Je zní za dobrého počasí vidět až Alpy. Vidět z 

Moravského krasu Alpy.To stojí za to námahu vystoupat ty schody. Uvidíte ten váš kras i z jiného 

úhlu. To Vám přeje Poutník. 

21. řijna 2007  

Tak propojení obou prostor se dnes stalo skutečností.  
Na začátek pár čísel o Děravce. Dosažena hloubka -9,1m. Délka jeskynního systému je 14m. Dnes 

se podařilo vytěžit 80 kýblů. Nebylo by toho dosaženo kdyby, odpoledne nepřišla skupina lidí co se 

zúčasnila minulého bádání. Konečně jsem mohl projít spodem do Poustevny a postavit, mít nad 

hlavou velkou rezervu prostory. Když jsem se ohlédl směrem do Meditačního dómu spatřil jsem na 

dně bloky přes které asi nepůjde jít dolů. Překvapilo mě že dole se pohybovala teplota mim 

odhadem nad 20°C. To je na jeskyň nezvyklý. 

zapsal: Milan Poutník. 
 

25. řijna 2007  

Abych se představil.  
Každý mě spojuje z Markem. Já jsem zasvětil život pro jeskyni o který jsem na začátku roku neměl 

tušení. Není to tím ,že bych celý život toužil objevovat jeskyně. Když jsem potkal Marka poprvé 

tak jsem netušil ,že tenhle člověk objevuje jeskyně. Spíš podle jeho chování a oblečení poznal, že je 

to člověk co se snaží splynout s přírodou. I já tak žil třeba jen o dovolený nebo o víkendech. Kdy 

jsem hledal přírodě samotu co mě činila štasným. Mim snem bylo projít naší zemi křížem krážem. 

To se mi docela povedlo. Získal jsem tím určitej nadhled. Stejně mám pocit ,že ještě jsou místa v 

naší zemi co ještě musím poznat. Tak jsem zjistil že co se skrývá podzemí Děravky je to co mě 

zajímá. Mám jednu nevýhodu jeskynařinu jsem nikdy nedělal. Nevím jestli to dělám dobře. To 

ocení ti co přijdou pokračovat na Habrůveckou plošinu. Mám jednu výhodo byl jsem na Děravce 

prvním roce jejího objevení. Většina lidí co se zabývají jeskynařinou někde jinde. Vstupují do 

klubu z určitým zázemím. To Děravka nemá. To zázemí jsem viděl v Markovi. Teď nám ho vytváří 

Arnošt. Tak bych rád v listopadu kdy tihle dva lidé co před rokem začali výzskum jeskyně. Po 

ročním úsilí všech lidí co pomohli aby se Děravka prohloubila na -9,1m. Se brzký době dočkali že 

jeskyň má budoucnost. Někdy stačí k životu jen naděje a víra aby člověk našel smysl života. 

Jeskynáři by si měli uvědomit že smyslem jejich života není jeskyně ale lidi co žijí pro tu jejich 

milovanou jeskyni. Objevené prostory je jen odměna za to úsilí co tomu věnují. 

zapsal: Milan Poutník. 
 

30. řijna 2007  

Co je nového.  
Zbyšek mne poprosil jestli by jsme nepřerušili výzkum na Děravce. Je to dočasný jen co si vyřeší 

co potřebuje. Já jsem to uvítal za měsíc se žením tak musím se věnovat přípravám. Pak musíme 

https://web.archive.org/web/20080425045136/http:/www.rozhlednyunas.cz/rozhledny/podvrsi-u-veselice/


jeskyni připravit na přezimování. Dny se zkracují odlehlost lokality dovoluje přístup jen pěšky. 

Záleží jaká bude zima. Pokud bude hodně sněhu tak práce na Děravce nepřipadají v úvahu. Jen 

bych se za velkých mrazů šel podívat jestli se na plošině vytváří námraza. 11.řijna.2008. valná 

hromada bude hlasovat o našem bytí či nebytí. Nechci nikoho ovlivňovat. Já jako člen naší 

organizace mám čistý svědomí. Do jiný organizace se stěhovat nechci. Buď budu organizaci co 

založil Marek, nebo v pokračovaní občanském sdružení ze stejným názvem. Máme jednu cestu 

pokud nás valná hromada nesválí. Založí se občanský družení co bude nezávislí. Tak co budou 

hlasovat ať zváží své rozhodnutí. Já se cítím v naší organizaci doma. Uvědomte si kdyby vám 

někdo vzal domov. 

zapsal: Milan Poutník. 
 

4. listopadu 2007  

Sám jsem se šel podívat na Děravku.  
Na to ,že jsem tam nebyl 14 dní. Tak v okolí bylo pokáceno několik stromů. Byli to mohutné 

kmeny. Po nich tam zůstaly ořezy co se dali použít na vytvoření posedu u stěny deponie. To 

posezení mi tam scházelo. Je to jediný zázemí co tam teď máme. Lípa už nemá listí. Na jejím 

kmínku jsem si všil pupeny. Doufám že na jaře se znova zazelenají.  

zapsal: Milan Poutník 

18. listopadu 2007  

Setkání s Děravkou? 

Návštěva Děravky v zimním období měla jen účel jestli vycházející teplo z Děravky rozpustí sníh. 

 

3.4.2008 

Začátkem května to začne.  
Příchodem Marka na Děravku se začne z pracemi v podzemí. Berte tuhle zprávu skoro na 100%. 

Jde o to ,že člověk míní ale okolnosti mění. Výzkum na Děravce je jen kousek Moravského krasu. 

Pro ty co je to zajímá skýtá nekonečně možností. Děravka si sama řekne co nám odhalí. Smyslem 

života je pro něco žít. Není důležitý pro co. Každý z vás si vybere. Ti co hlasovali v anketě ANO. 

Ti co budou bádat na Děravce je nesmí s klamat. Ti co hlasovali NE ti můžou být mile překvapeni 

když zjistí že se spletly. Zdraví pesimizmus člověk by měl mít. Jen velký pesimista nic v životě 

nedokázal. 

4.4.2008 

Sám na vrcholu hory.  
Tak už zase sedím v jeskyni, kolem ledová vánice. Sám na vrcholku hory. Ptáci přilétají - poslové 

jara, jinak všude kolem sníh a mraz. Sedím sám v horské jeskyni, čekám jestli přijde jaro, abych 

mohl sestoupit do údolí. Od pusy jde pára - ochladilo se. Ta sněhová vánice snad už končí. Zatím 



mi nezbývá nic jiné než sedět se svým dalekým výhledem, který cloní sněžná mračna. Můj 

ultralehký spacák se poslední zimní den v horách nad Assisi osvědčil. Vichřice končí. Je čas jít. 

Mraky odplouvají, už zase vidím zemi. 

 

Marek 

4.4.2008 

Narodil se novy Marek Šenkyřík. Náhled  
A ten, koho jste znali už není Šenkyřík. 

7.4.2008 

Bude na Deravce objev roku ??  
Ja si myslim, ze by mohl byt. Podle proutkare, "ktery se jeste nesplet" narazime na prvni volne 

prostory jen o 5 metru niz (Kamil z Agarthy). Ja sam jako byvaly uspesny proutkar (co jsem 

navirguloval se i objevilo) nepochybuji, ze tato vec v rukach zkuseneho funguje. Kazdopadne si 

myslim, ze ten soucasny miniponurek nemohl tu jeskyni nijak dramaticky zasedimentovat, spis 

bych typl, ze dole je volny jicen, ktery je prekryty zaklinenymi kameny, na kterem se to recentni 

blato s cernymi uhliky zastavilo. Vite, ze predseda babicke skupiny na nas kdysi z babickeho brehu 

posmesne argumentoval, ze jsme na Deravce teprve -10 metru hluboko. Jejich Vetrna propast na 

Babicke plosine totiz dosahuje uctyhodnou hloubku -114 m. Ja sam jsem ve Vetrne nikdy nebyl, 

ale slysel jsem, ze je to pekna, velka jeskyne, s delkou chodeb 380 m, ktera predcila ocekavani. To, 

ze babicaci operuji v hloubce sto metru - to budi respekt. Ja si vsak presto troufam tvrdit, ze 

Deravka, presneji Poustevnikova Deravka, je jeste lepe disponovana a ze je tu predpoklad, ze bude 

jeste hlubsi a delsi. Hazu tedy pres Krtinak Babicakum pomyslnou rukavici, kdo bude mit vlastne 

tu jeskyni vetsi a hlubsi. Ja si myslim, ze my. Pripominam, ze Babicka nahorni plosina a protilehla 

Habruvecka nahorni plosina puvodne tvorily jeden celek, ktery byl teprve sekundarne rozdeleny 

zarezem Krtinskeho udoli. Presto vsak prodelaly odlisny geologicky vyvoj a ja si proto Babickou 

plosinu predstavuji spise jako skromnou popelku v porovnani s tim, co mame u Habruvky.  

 

S Milanem tez sledujeme vykop zavrtu c. 18 na Harbechach, kde suchozlebaci tusi pokracovani 

Haly Spolecnaku. Pokud by se jim to podarilo objevit, tak by to opravdu byla v nejblizsimu zavrtu 

speleologicka senzace. Ale teprv zacali. Tak uvidime  

Marek Poustevnik 

Assisi, Italie 

8.4.2008 

add nameřených 5 metrů...  
Ahoj, čtu o sobě a o mých nameřených 5 metrech, ve kterých moje virgule predpoklada rozsiřené 

prostory a usmivam se, protože někdy se mnou virgule taky laškuje. Ale všechna čest, už hodně 

toho lokalizovala přesně i na pul metru, co se pak skutečně odkrylo, viz od valky zasypaný vstup 

http://www.skolanedvedice.estranky.cz/clanky/zaci/senkyrik-marek


do krytu v Divišově čtvrti atd. Usmivam se bez jakehokoli očekávání, protože vše se ukáže a vše 

bude, jak být má. Ale citim, že i Děravka se usmivá a jak již bylo hezký na tomto webu psáno, 

odmění úsilí těch, kteří to s ni myslí važně a veří ji. At již formou pracovních meditací, hlubšího 

poznaní a nebo skutečně překvapivých prostor. K tomu žehnej Bůh a všechny dobré síly.  

 

Elf z Agarty 

8.4.2008 

Setkání s divočákama a selátkama  
Co je to za zvuky ? Divočáci - to je tady normalni jev ! Se selatkama. Přišli na 5 kroků od 

poustevny. To selatko přišlo doslova 2 metry od ohně. Jsou zvedaví, lidi neznaji. Přišli se seznamit. 

Zdá se, že jim vůbec nevadím. Pořád se chrochtaní ozyvá okolo jeskyne, pár kroků odemne. Však 

oheň poustevníka chraní. Možná, že oheň neznají. Musel jsem řict tomu 5 kilovému selátku: Tahni 

!" Už je noc a klid objimá poustevnu. Už jsem je jednou potkal - včera ve strani. Jo, takový 

partičky divokejch prasat - to já dobře znám! Kdybych neměl oheň, tak by přišli až ke mě a nechali 

se hladit. Ale je dobře, že jsem oheň měl. Ten petisetkilovej kňour by to možná nechapal. Jakpak 

asi je divočákům v tom temném lese ? Musim se smát tomu, v čem žijí lidi. 

9.4.2008 

Tak nezapomente, hažeme babičákům přatelskou rukavici, kdo bude 

mit hlubši/delši jeskyni  

VĚTRNÁ & DĚRAVKA 

 

PS: Větrná zatím vede. Maji opravdu velký nadskok, mimojiné proto, že na lokalitě badají už řadu 

let.  

 

PS": Ale co když takovou Halu, jakou mají ve Společnáku, objevime my na Děravce ? 

12.4.2008 

Tak je to tak - tulák se vrátil. Znovu pod Habrůvkou. 
Utrmácený, do deštivého dne. Kde bude dneska spát - toť otazka. No jo -už jsem v Brno - to je 

sranda. Totálně unaven, ale přece jen na svém místě - kdo by to byl řekl ? Takhle jsem to chtěl ? 

Asi jo, když jsem tu. Stejně je to k nevíře, že nastala ta chvíle a já sedím ve vlaku do Adamova a 

uháním motoračkem směr Habrůvka. Vystupuji v Babicích nad Svitavou a chce se mi volat, chce se 

mi křičet: "Je to TAO !" Pak Úzkým Přihonem putuji pod Habrůvku, kde na kříži zapaluji svíčku. 

Procházka po chodničku k Habrůveckým smrkům. Nezměnily se. Na oltaři zanechávám malý dárek 

až z daleké Assisi. Pak jdu za Arnoštem ohlasit mu svůj příchod. Dlouhé minuty mu hraji na flétku, 

hledíme si do tváře a nezmůžeme se ani na jedinou větu. Tulák se vrátil ! Arnošt je dojatý.  



12.4.2008 

Na Děravce .  
Pak putuji - kam jinam - na Děravku. Sestoupil jsem dolů, vznikla tam vcelku velká prostora. 

Bohužel Arnoštova baterka se ukázala být nenabytá a tak pohasla. Tak jsem si to nemohl dobře 

prohlídnout. Zapálil jsem tedy svíčku u Buddhy a pomalu se rozkoukal v jeskynním přítmí. Jedno 

je jisté - že ta kamenná přepážka mezi Meditačním dómem a síňkou Poustevnou se bude muset 

odstranit. K tomu bude třeba kompletně vytěžit Přítokovou chodbu v plném profilu až ke stropu. 

Předtím ale nainstalovat skruž průměr 100 - tím začneme. Odzimujeme Děravku.  

 

Večer provádím nový vstup do Děravky, tentokrát vybaven Arnoštovým výkonným reflektorem do 

velkých jeskyní. Teď to konečně vidím. Hlavní pokračování bude v Poustevně. Zde je odtokový 

trativod s erozními facetami, z něhož pravděpodobně vychází ten průvan. Strop Poustevny však 

tvoří nehezky zaklíněné bloky, které bude třeba odtěžit. Vodní tok nepochybně odtýká tudy. Ten 

průvan je tu cítit. Je to takový chladivý jemný vánek. Odtokový trativod každopadně je v -10 m 

neprůlezný, ale směr je správný. Tady pod dnem Poustevny tuším hlavní pokračování. takže těžit - 

těžit a těžit. Máme pěknou jeskyni. Provedl jsem obsáhlou fotodokumentaci, kterou na web dáme 

co nejdřív. Tímto jsem převzal zpět pracoviště.  

13.4.2008 

Byl proveden jarní úklid okolo Děravky.  

17.4.2008 

Unikátní návštěvy u Habrůveckých smrků. 

Srdečně zdravím Václava Cílka 

a přeji si jeho návrat do Spelea. 

(to by byl prezident). 
 

18.4.2008 

Pokud by se kolegové speleologové potřebovali zbavit kamení, tak 

příjmu vlečku nebo i dvě pro Habrůvecké smrky. 

 
Haiči 
Zvedám se 

jako s údery křídel 

rychlého havrana, 

abych uctil den. 

 
 
Ráno nad Švýcárnou, 17.4.2008 



18.4.2008 

Na Děravce nebudeme potřebovat skruž, ale panel. 
Při dnešní prohlídce jeskyně bylo učiněno toto útěšné zjištění, že nebude třeba vstupní partii složitě 

sanovat skruží. Tím odpadne náročná manipulace s oněmi silnostěnnými skružemi. Bylo totiž 

zjištěno, že pevná litá skála ústí pouhých půl metru pod terén. Proto mnohem jednodušší bude 

vchod překrýt panelem, v němž bude samozřejmě otvor s uzamykatelnou brankou. Erodované stěny 

paleoponoru tím zůstanou v přírozeném stavu - a to se mi líbí. 

19.4.2008 

Řádná pracovní akce na Děravce. 
Tak se na Děravce znovu sešla naše Silná Trojka: Marek Poustevník, Milan Poutník a Zbyšek. 

Nejdříve byl proveden úklid Meditačního dómu a všechno nářadí bylo vyneseno na povrch. 

Rozhodli jsme se totiž řešit ze všeho nejdříve vstupní část jeskyně v úseku 0 až -3 metry. Proto 

bylo zbudováno bednění, které překrylo paleoponorné hrdlo v hloubce - 3 m, to proto aby kopaná 

hlína nepadala až dolů do jeskyně. Budeme to totiž brát pěkně systematicky a budeme obnažovat 

skálu v plném profilu ponorné studny. Všechna hlína půjde ven. Že to bude tak krásné - to jsme 

nevěděli. A že to půjde tak snadno. Práce nám tedy jde od ruk. Očišťujeme hlínu z bočních stěn na 

skalu a tím vyniká nevšední krása paleoponoru. Kdepak skruže.  Tyhle chvíle mám tak rád. nahoře 

doutná oheň, u vrátku je kamarád. Obloha potemněla - snad nepříjde déšť. "Bude asi pršet.", hlásí 

hlídka na povrchu. "Ale kam jde tato skála ?" - říkám já ! Skála se slibně uzavírá, erozní studnička 

se nám začíná rýsovat. Zbyšek mi podává kybl za znění hromu. "Dobrý - dáme pauzu. Máme 

vyděláno - třícettři kyblů ! Déšť, který dnešní akci přerušil byl ale pan Déšť! Ještě štěstí, že jsme 

měli nataženou plachtu! Musím se smát těm, kteří počítají svůj úspěch v hloubkách, či délkách 

jeskyně. Naše aktuálni hloubka je - 3 m. Děravka je především místo, kde můžeme být šťastní.  

19.4.2008: V -3 metrech bylo zbudovano bednění a nad ním jsme zahájili začišťování paleoponorné studny v plném 

profilu až na skalní stěny.Objevila se litá skála. 

foto: Zbyšek Macháček 

20.4.2008 

Pracovní akce + schůze na Děravce. 
Dnes Marek Poustevník a Milan Poutník pokračovali v obnažování skály ponoru Děravky v úseku 

0 až -3 metry. Už zase šlindá kybl za kyblem. Bylo rozhodnuto o zřízení "Skladu 01 VS" ve vstupní 

části jeskyně. Vytěžili jsme celkem 80 kyblů hlíny a kamení. Pak přišel náš jednatel Patrick a 

udělali jsme si pracovní schůzi. 

22.4.2008 

Objev roku 2007 není ve vápenci. 
Když jsem otevřel letošní sborník Speleofórum, nechtělo se mi věřit, že je to snad míněno tak 

doslova. Opravdu byl objeven na Broumovsku neznámý PODZEMNÍ labyrint o délce 27,5 km 

chodeb ??? No, to mi připadá naprosto úžasné ! Chce se mi říct: "Hledejte !" 



23.4.2008 

Hledání přípojky na internet. 
Po návratu z Indie zde nemám naprosto žádné zázemí. Nabídka na vyčlenění kanceláře pro mé 

pracovní účely zůstala nevyslyšena, a proto nemám ani možnost kde bych postavil počítač a 

pokračoval v sepisování Zpráv z Krasu. Až Krajina poskytne poustevníkovi to co potřebuje, budu v 

psaní pokračovat. To, co potřebujeme je menší místnost s možností připojení na 

internet (například chatka - poustevna - speleologická základna) v okruhu obcí Habrůvka a Rudice 

(máme to teď stejně daleko), klidně i dál (Křtiny, Josefov, Jedovnice, Adamov, klidně i v Brně). 

My co děláme, dělame nezištně, a proto i ten, kdo by nám chtěl pomoci, musí též. 

Základní članek o Poustevníkově Děravce 

nově objevené jeskyni na Habrůvecké plošině v Moravskem krasu 
 
 

Marek Poustevník - Šenkyřík: „Děravka“ –nezvěstná jeskyně na Rudicko – Habrůvecké 

plošině. Tajemství nového speleologického pracoviště ve střední části Moravského krasu před 

otevřením. Speleo č. 47/2007. 

 

 
 

Tento článek věnuji 

otci Arnoštu Hlouškovi z Habrůvky 

k jeho diamantovému jubileu 

60. let aktivního speleologického bádání 

Pověst o Děravce 

Podle staré pověsti, kterou kdysi vyprávěli v Habrůvce horníci z knížecích Liechtenšteinských 

dolů, má „Děravka“ být velká neznámá jeskyně na Rudicko - Habrůvecké plošině. Nikdo však 

neví, kde Děravka je. Tuto pověst mi na jaře 2005 vyprávěl 76 letý speleolog z Habrůvky pan 

Arnošt Hloušek, ale znal jsem ji i ze svého dřívějšího studia Burkhardtova literárního 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 vynikající výzkumce V. Kubásek 

objevit na Rudicko - Habrůvecké plošině, v lesní trati „Na Děravce“, neznámou propast, v níž 

údajně „slyšel hukot tekoucích vod“.Kubásek však objev utajil, a krátce nato v r.1915 padl ve 

světové válce. Objevená jeskyně zůstala nezvěstná.  

Bočkova zpráva o Kubáskovu objevu Děravky (1922) 

V roce 1922, a opakovaně pak v 1928, se však o Kubáskovu objevu neznámé jeskyně „na Děravce“ 

přesto zmiňuje Antonín Boček ve 1svých „Průvodcích do Moravského krasu“. Celý Bočkův 

inkriminovaný text o Děravce se nachází v jeho knížečce „Moravský kras. Průvodce celým jeho 

územím a jeho krápnikovými jeskyněmi“ vydané v roce 1922 v Praze, kde se píše: „… vody 



pokračují (z odtokového sifonu Rudického propadání) v podzemní pouti směrem jihozápadním a 

jejich pravděpodobný běh na povrchu náhorní roviny Rudicko – Habrůvecké označen přímočarým 

směrem skupin závrtových, z nichž ony u „Děravky“ jsou snad nejdůležitější, neb se v těchto 

místech podařilo r. 1914 p. ofic. V. Kubáskovi sestoupiti uvolněným otvorem do studňovité chodby, 

z níž zřetelně slyšel hukot tekoucích vod. Přesně ono místo neoznačil, chtěje si po zkušenostech při 

pracích v Moravském krasu nabytých, ponechati prioritu objevu pro sebe, leč zanedlouho padl v 

Haliči, vzav si s sebou tajemství do hrobu.“ (konec citace: BOČEK, 1922, s. 115, přebírají též: 

PRIX - BURKHARDT 1949, s.284) . V novém doplněném vydání svého „Průvodce“ se r. 1928 

Antonín Boček k objevu nezvěstné propasti na Děravce vrací, znovu opakuje všechna fakta, a navíc 

hodnověrnost svého tvrzení podpírá tím, že samotného objevitele Kubáska oslovuje důvěrně jako 

svého „kolegu“ (BOČEK 1928, s. 227).  

 
Hledání Děravky R. Burkhardtem (1949) 

V roce 1948/1949 započali badatelé Rudolf Prix a Rudolf Burkhardt „systematický zákres všech 

závrtů náhorní roviny Rudicko – Habrůvecké“ (P.R., 1949, s. 303). Přitom narazili na Bočkovu 

zmínku o nezvěstně propasti, nalézající se v lesní trati „na Děravce“ u Rudice (BURKHARDT – 

ZEDNÍČEK 1951-1955, s.57). Dr. Rudolf Prix kdysi s V.Kubáskem „často chodil“, ale Kubásek 

se mu o svém objevu na Děravce přesto nikdy nezmínil, ačkoli právě Prixovi ukázal jiný svůj tajný 

objev: jeskyni Silvestrovku ve Křtinském údolí, kterou Kubásek taktéž „dlouho tajil a vchod 

ukrýval“ (PRIX - BURKHARDT 1949, s. 285, BURKHARDT – ZEDNÍČEK 1951-1955, s.57). Z 

toho Rudolf Burkhardt usoudil, že onou nezvěstnou Kubáskovou propastí je snad míněna jeskyně 

Silvestrovka (obj. 31.XII.1910) ve Křtinském údolí, a že lokalizace nezvěstné propasti na lesní trať 

„Děravku“ „povstala snad omylem“ (BURKHARDT – ZEDNÍČEK 1951-1955, s.57). Do 

Silvestrovky se opravdu vstupuje propastí, která ústí u stropu obrovského dómu. Jeskyně je však 

hydrologicky opuštěná, a proto z ní „zřetelný hukot tekoucích vod“ nemohl být nikým slyšen. 

Chybějící zvukový efekt se proto R. Burkhardt snažil vysvětlit „hlasitým crčením (skapových) vod 

z vysokých komínů padajících na hladinu někdy až 0,5 m hlubokého jezírka, které se v jeskyni 

objevuje po větších deštích“ (PRIX - BURKHARDT 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 nálevkovitý závrt 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 trať „Děravku“ – je autentická, a pozdější Burkhardtův pokus o její ztotožnění s 

jeskyní Silvestrovkou pravděpodobně neobstojí. Boček jistě psal o událostech jemu dobře 

známých, nepochybně mu důvěrně sdělených samotným „kolegou“Kubáskem. Boček sice nebyl 

fyzickým účastníkem objevu, ale jistě o něm byl jako „nekorunovaný král moravské speleologie“ 

dobře informovaný. V. Kubásek svůj objev učinil na „zájmovém území“ německých jeskyňářů 

kdysi mocné Jeskynní sekce V.D.T. (Verein Deutscher Turisten – sektion fűr Hőhlenforschung), 

kteří měli za časů habsburského mocnářství a 1. československé republiky ve střední části 

Moravského krasu silné dominantní postavení. Rudolf Burkhardt doslova uvádí, že “německá 



výzkumná skupina měla monopolní výzkumné právo na celém území někdejšího liechtenštejnského 

panství“(BURKHARDT 1949, s. 302), a bylo o nich známo, že ho dokáží zneužít vůči „cizím“ 

(českým!) jeskyňářům (viz. Prixovo vyhnání v r. 1911 - z pouhé konkurenční řevnivosti - z jím 

objevené jeskyně Rudolfky ve Křtinském údolí, s následným zavalením vchodu!). Toto je s velkou 

pravděpodobností důvod, proč V. Kubásek „po zkušenostech při pracích v Moravském krasu 

nabytých“ tajil svůj objev 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 brněnského Speleoklubu, po Absolónovi muže č. 1 na kolbišti moravské 

speleologie - je zcela důvěryhodná, a jím poskytnuté sdělení jistě můžeme považovat za zcela 

seriózní informaci. 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. Burkhardt ho charakterizoval jako „vynikajícího výzkumce“ (BURKHARDT 1949, s. 

301). (poznámka: snad je to tentýž Kubásek, který v jižní části Moravského krasu učinil objev 

slavné „ochozské čelisti“ neadrtálce a byl též objevitelem Málčiny jeskyně. V. Kubáska totiž 

označuje jako objevitele ochozské čelisti a Málčiny jeskyně právě jeho známý dr. Rudolf Prix – a 

to v Časopise turistů, roč. LIX, 1947, kde na straně 26 uvádí iniciály jména V. Kubáska hned 3x, a 

to navzdory tvrzení oficiálních pramenů, že objevitelem je K. Kubásek – viz. můj článek o Málčině 

jeskyni). 

To ovšem znamená, že TAJEMSTVÍ KUBÁSKOVI DĚRAVKY 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 pozornost a 

jitřit fantazii speleologů, kontemplujících nad speleologickou problematikou Rudicko - Habrůvecké 

plošiny. Dnes, po úspěšném odhalení tajemství Jedovnického podzemního potoka od ponoru až k 

vývěru, 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 (2005) 

Ze stručných literárních narážek je zřejmé, že generaci starých badatelů: Boček, Prix a Burkhardt 

byla lokalizace lesní tratě „Děravka“ na náhorní rovině rudicko – habrůvecké ještě známá. Ale ani 

oni přímo neuvádějí, kde přesně lesní trať „Děravka“ vlastně je. Toto povědomí se postupem času 

vytratilo, takže když jsem se v r. 2005 vydal Děravku hledat, nežil již (pravděpodobně) nikdo, kdo 

by lesní trať Děravku znal. Dokonce ani jeden z posledních žijících pamětníků 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 Wiehlově údolí? Možná, že 

ještě dál k Rudici…“. Dokonce ani profesní lesníci na Školním lesním podniku Křtiny neví, kde by 

lesní trať „Děravka“ na území někdejšího liechtenstejnského panství, na Rudicko – Habrůvecké 

plošině, měla být (MALÝ Radek, ústní sdělení, 6.9.2005). Vypátrání přesné polohy lesní tratě „na 

Děravce“ bylo pro mne proto prvotním úkolem při stopování pověsti o nezvěstné Kubáskově 

jeskyni. 

Když mi v dubnu 2005 otec Arnošt Hloušek vyprávěl pověst o Děravce (kterou slyšel od horníků 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 v jejím 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 opomíjeném 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 závrtů, z 

nichž některé mají dokonce čerstvě prořícená dna do podzemí. „Není-li tento závrtový cedník 

„Děravkou“, co je potom Děravka?!“, lamentuji. O několik dnů později - 7.června 2005 – 

definitivně odhaluji tajemství lokalizace lesní trati „Děravka“. V Moravském zemském archivu mi 

knihovnice Barbora Roučková podává starou mapu lichtensteinského panství v okolí Habrůvky, 

pocházející již z roku 1826. Můj pohled na ní ihned upoutává nápis „Djrafka“ (MZA, D9, k.153, 

sg. 624). Je to Děravka!!! Tímto způsobem jsem objevil lesní trať „Děravku“ na povrchu Rudicko – 

Habrůvecké plošiny, a její speleologickou problematiku, pro současnou generaci. 

Objev Ventaroly na Děravce (3. května 2005) 

Dne 3.5.2005 jsem při speleologické rekognoskaci Habrůvecké plošiny, přišel v místě vějířovitého 

soutoku opuštěných žlíbků v lesní trati Chvalkov, v Košově žlíbku, v pramenné oblasti Wiehlova 

údolí, 600 m západně od Klostermanovy studánky, k velmi významné kumulaci závrtů. V této 

anonymní závrtové skupině ihned upoutala moji pozornost malá propadlinka v řečišti zaniklého 

paleotoku o průměru pouze 1,8 x 1,3 m a hloubce 0,75 m, nalézající se u úpatí 1 m vysoké, 

morfologicky však velmi přitažlivé, erozně omleté, skalky. Proto jsem provedl prohlídku jejího 

dna, a z něj jsem z průduchu v hlíně 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 náhorní plošiny, tak z něj průvan 

vanul na počátku května (2005) směrem ven. Objevenou lokalitu jsem proto oficiálně pojmenoval 

„Ventarola na Děravce“ a v rámci jednotné registrace všech závrtů 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 zjistil, že 

propadlinky u skalky si již dříve všimli okolo r. 1995 lesní dělníci, kteří na dohled odtud stavěli 

myslivecký seník, jednímž z nich byl habrůvecký speleolog, pan Arnošt Hloušek (HLOUŠEK 

Arnošt, ústní sdělení 2005). Rudickým jeskyňářům nebyla tato lokalita známá (ŠEBELA Roman, 

ústní sdělení 6/2005). Na základě upozornění pana Zdenka Fárlíka (ZO 6-05) jsem však byl 

následně uveden na stopu důležitého, ale speleologicky zapadlého článku Rudolfa 

Burkhardta:„Rudická plošina – nové východiště objevů jeskyní Jedovnického potoka“, který vyšel 

před 46 lety v dnes téměř nesehnatelném čísle 1/1959 Vlastivědných zpráv z Adamova a okolí. R. 

Burkhardt v článku zveřejnil svůj soupis závrtů nalézajících se v prostoru mezi tehdejšími konci 

Býčí skály a Rudického propadání, včetně schematické mapky. Jeden z posledních existujících 

exemplářů tohoto čísla (1/1959) Vlastivědných zpráv z Adamova a okolí, (které nemají ani v MZA) 

se mi nakonec podařilo sehnat k prostudování až od samotného archiváře Historicko – 

vlastivědného spolku v Adamově, p. Richarda Beránka, který mi zapůjčil svůj vlastní osobní 

výtisk. Z článku, i z přiložené mapky je evidentní, že R. Burkhardt „propadlinku“ Ventaroly na 

Děravce znal již v r. 1959. Uvádí ji pod svým vlastním evidenčním kódem Ha 31/5 v soupisu 

závrtů lesní trati Chvalkov, kde se zmiňuje o „propadání v korytě periodického potůčku, (který se 

propadá) někdy až u 1 m vysoké skalky při jižním svahu, (kde byla) kopána 

sonda. (BURKHARDT,1959, s. 7). Tímto způsobem se dozvídáme důležitou informaci, že 

„propadlinka“ je ve skutečnosti pozůstatkem starého (speleologického?) výkopu. O jeho autorství, 

jakož ani o dalších okolnostech výkopu, však Rudolf Burkhardt bohužel nezanechává žádnou bližší 



informaci. Vzhledem k preciznosti všech jeho literárních záznamů, proto můžeme oprávněně 

předpokládat, že mu tyto okolnosti nebyly známy. Ventaroly si však R. Burkhardt na dně výkopu 

nevšiml, protože jinak by nepochybně tuto dokonale strategicky umístěnou lokalitu preferoval ke 

speleologickému průniku na místo stranou ležícího a problematického Závrtu u Klostermanovy 

studánky. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby tento anonymní speleologický výkop pocházel z 

doby již (dávno) před rokem 1945, tedy z časů, kdy Rudickou plošinou procházeli jeskyňáři 

německé Jeskynní sekce „Vereinu“ (V.D.T.), kteří zde prováděli, pod vedením ing. Feitla, rozsáhlý 

virgulový 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 – BURKHARDT 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 HP-28 na Děravce. U „kopané 

sondy“ však každopádně chybí (zjevná) deponie, a proto výkop musel být jen zcela nepatrných 

rozměrů. A nebo je snad zamaskovaný? A nyní zpět k pověsti o Děravce: není toto nakonec onen 

hledaný nezvěstný Kubáskův výkop Děravky z roku 1914?!  

Karsologická poloha objevené ventaroly vůči systému Býčí skály 

Ventarola na Děravce (HP-28) velmi pravděpodobně detekuje paleoponor dnes již neexistujícího 

paleotoku, který na povrchu bádenského ostrova: dnešní Rudicko – Habrůvecké plošiny, vytvořil 

ve výškách kolem 500 – 415 m.n.m. až překvapivě rozsáhlou síť žlíbků, povrchově odvodňující k 

Padochovu na západě. Podle současných geodetických údajů se Býčí skála nejvíce přibližuje k 

tomuto podezřelému místu v oblasti Srbského sifonu, kde míjí Ventarolu na Děravce 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 Ventaroly na Děravce JZ směrem, v 

souladu s tektonickým zlomem Košova žlíbku, který s velkou pravděpodobností generálně sleduje 

k jihozápadu, tzn. vstříc Býčí skále někam mezi Škaredý sifon a Gotickou chodbu. Tudy je to k 

Býčí skále vzdušnou čarou už 800 m daleko. 

Alternativní teorie „paralérní jeskyně“ do Křtinského údolí a problém Tří kotlů 

Prozatím nelze rozhodnout zda Ventarola na Děravce 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 samostatně souběžně s ní do 

Křtinského údolí, po její JV straně. Podotkněme jen na tomto místě, že teorii o existenci neznámé 

jeskyně paralérní 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 studiem morfologickým. Tím by se pravděpodobně začala řešit 

otázka geneze velmi významného SV tektonického zlomu, který ve vývěrovém dílu Křtinského 

údolí vymodeloval podivuhodný skalní monument meandru Zubu času. Tento JZ - SV tektonický 

zlom od Zubu času kolmo protíná velmi důležitou závrtovou linii Tří kotlů, a vyznívá k SV do 

neznáma, pod vysoký masiv Habrůvecké plošiny. Tímto směrem se ve vzdálenosti 2 km od 

Křtinského údolí nachází Ventalora na Děravce, jejíž hloubkový potenciál na dno Křtinského údolí 



obnáší -157 m (odečet ze ZM ČR). Speleologické důležitosti celého přírodního amfiteátru u Tří 

kotlů si byl v tomto opravdu podivuhodném dílu Křtinském údolí plně vědom i sám Rudolf 

Burkhardt, který právem vyzdvihl jeho hodnoty, když napsal, že představuje: „vděčné pole 

morfologického, geologického, a hydrograficko – speleologického průzkumu“(BURKHARDT – 

ZEDNÍČEK 1951 – 1955, s. 61). ZO ČSS 6-31 S.P.P.M. bude k řešení této problematiky z 

Habrůvecké plošiny přirozeně inklinovat, a bude ji aktivně řešit podzemními speleologickými 

průzkumy ze svých pracovišť: z Děravky i od Habrůvky. 

Závěr 

Odpověď 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 termínem zahájení otvírky jaro 

2006. Proto dne 6.9.2005 proběhlo u Ventaroly na Děravce terénní Správní řízení ve věci povolení 

speleologického průzkumu za účasti: RNDr. Antonín Tůma (za Správu CHKO Moravský kras), ing 

Radek Malý (za Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny), Karel Kalendra (za Obecní úřad 

Habrůvka), Marek P. Šenkyřík (za ZO ČSS 6-31 SPPM) a jako vzácný host se jednání zúčastnil 

zasloužilý habrůvecký speleolog p. Arnošt Hloušek. Všechny zúčastněné strany byly 

Speleologickým projektem výzkumu Habrůvecké plošiny (ŠENKYŘÍK 2005) kladně osloveny, a 

Správa CHKO Moravský kras proto bezproblémově vydala ZO 6-31 povolení ke speleologické 

činnosti. 
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Romantický epilog 

Dne 25. listopadu 2005 putuji s otcem Arnoštem napříč zasněženou Habrůveckou plošinou na 

„Děravku“. Tam, uprostřed hlubokých lesů, pod jednou skalkou, je kamen, pod nímž je skryt 



průduch ventaroly. Kámen odvalujeme a nad výronem teplého vzduchu si ohříváme zmrzlé ruce.  

Taktéž záhadnému objeviteli tajemné Děravky Viktoru Kubáskovi jsem na stopě. Jeho jméno 

objevuji dne 28. listopadu 2005 na pomníku obětem světové války 1914 – 1918 v Bílovicích nad 

Svitavou… Nikoli náhodně. Ale o tom všem již v příštím sborníku Speleofórum! 

Plán činnosti na rok 2008  

a následující období. 

 

Činnost Společnosti přátel Speleologického průzkumu poustevníka Marka v roce 2008 a 

následujícím období lze zhrnout do těchto 5 bodů: 

 

1. Poustevníkova Děravka 

Hlavní pracoviště klubu. Sanace vstupní časti skruží a pokračovat s výzkumem do hloubky. 

 

2. Výstavba kapličky u Habrůveckých smrků. 
Do zimy položit zaklady stavby a zachránit dalších 6 smrků. 

 

3. Kniha o Křtinách a Křtinském udolí. 
Poustevník ji píše na základě žádosti duchovního spravce poutního místa ve Křtinách P.Tomáše 

Prnky. Předpokládá revizní a dokumentační pruzkum celé stavby. 

 

4. Závrt u Habrůveckých smrků. 
Převést do stavu konzervace, ale předtím dokončit pruzkum. 

 

5. Povrchový průzkum směr Tři Kotle. 
 
 

Za Společnost přátel zdraví  

Marek 
 

 

 

Návštěvní kniha 

anebo krasové folklorní děje 

 



24.9.2007: Vzkaz spravci webu ZO 6-31 
Milane, az kapacita 500 Mba u Ceskeho hostingu nebude dostacovat, muzete stranky eventualne 

prevest na webhosting-c4.cz, kde nabizeji 1 x vetsi prostor (1 Gba) za stejny peniz. Doporucuje 

to Yuhu, takze tomu verim. 

- TEN, KTERY MA DNES 16056 MANTER - 

 

24.9.2007: predmet: Petr Sasín mail  

odesilatele: petrsasin@volny.cz 

zprava: Díky za zajímavý a napínavý postup Deravkou.Jsem bývalím členem čss707 ze 

Štramberku.Pomáhal sem tam také při kopání "Vykopané" a je to nádherný pocit se nprokopat 

někam kde ještě nikdo nebyl.Přeji Vám hodně štěstí a "spěchů v Deravce.Petr Sasín  

odpověd: Děkujeme za zpravu.Potěšila nás.Zdraví Zbyšek a Milan. Já taky zdravím. marek. Arnošt 

určitě taky. 

 

21.9.2007: m. Uz jsem ho drzel v ruce, ale my co prichazime z kinofilmu se trochu bojime, ze to 

bude krehke. Vite jake to je prichazet z kinofilmu ? Ja prichazim z Sivaloky.  

 

 

20.9.2007: m. Uz jsem zamilovany! 

http://forum.fotografovani.cz/read.php?48,1879391 

http://forum.fotografovani.cz/read.php?48,1691399 

PS: velkou prednosti tohoto fotaku je, ze ma i MANUALNI ostreni objektivu, coz je velmi dulezite 

pri foceni v jeskynich, kam ten autofokus do tmy nedosahne. To napr. muj Nikon F65 neumi. Jestli 

chcete, tak Nikon prodejte a kupte tento stroj. Deravku dokumentujte kvalitne. Ten Zbyskuv 

fotacek to nesvede. 

 

20.9.2007: Marek: Diky Zbysku za tip: 

http://www.fotoradce.cz/specifikace-fotoaparatu.php?id=799 

Libi se mi. A co kvalita objektivu, dobra ? Jeste bych se te rad zeptal, jak se pak dela ta komprese z 

nekolikamegabajtove fotky na nekolik kilobajtu pro web. Ta transformace pro web se dela az na 

pocitaci (jakym programem)? A nebo tu transformaci dela uz fotak ??  

 

https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.webhosting-c4.cz/
https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.jakpsatweb.cz/
https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/forum.fotografovani.cz/read.php?48,1879391
https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/forum.fotografovani.cz/read.php?48,1691399
https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.fotoradce.cz/specifikace-fotoaparatu.php?id=489


odpoved: predmet: miroslav zprava: Většinou je možné přímo fotit i ve "webovém" rozlišení 

640x480,nevím však o nikom,kdo by to použil,zmenšení lze provést v každém grafickém editoru,z 

těch free třeba Irfanview,Photofiltre,XNview. 

 

Diky. m.  

 

19.9.2007: Zbyšek Macháček zprava: Již jsem se vyjádřil k tzv. kompaktům. Kdybych si 

pořizoval aparát nyní, neváhal bych nad ultrazoomem Fuji FinePix S6500Fd. Je to masivnější stroj 

s 10,7 optickým zoomem (ekv. 28-300 mm), rozlišení 6 MPx, má větší SuperCCD snímač 1/1,7", 

který ani při nastavení vysoké citlivosti příliš nešumí, manuální ovládání zoomu otočným 

prstencem, možnost manuálního ostření, 2,5" displej s rozlišením 235000 bodů, video 640x480/30 

fps, makro od 1cm, čas závěrky 1/4000 až 30 s, formát JPEG a RAW. Cena je teď cca 7500 Kč. 

Drobným minusem je použití paměťové karty xD a chybějící čeština. Ultrazoomy vyrábí také 

Panasonic a Sony. I přes větší rozměry, hmotnost, popř. cenu bych ultrazoomu dal přednost před 

obyčejným kompaktem i před zrcadlovkou (tahat s sebou min. 2 objektivy ...). Zb. 

 

 

 

15.9.2007: Poustevník šetří na digitál 
Tim je mineno digitalni fotak. Kdo poradi jaky model? Muzete zanechat vzkaz v navstevni knize. 

Mel by to byt kvalitni digital, aby vysledek byl profi, ale ne za milion. Nuze fotografove ukazte se. 

Ja preferuju firmu NIKON a nyni uvazuji o Nikon Coolpix P50. 

http://www.fotoradce.cz/specifikace-fotoaparatu.php?id=799 

 

 

 

CO VY NA TO ? 

Ktery ??????? 

 

 

 

odpoved: Tzv. kompaktů se dnes vyrábí velké množství a už dávno o nich nemám přehled. Je 

potřeba pročíst recencze např. na Digineff.cz, Fotografovani.cz, Zive.cz atd a porovnat obrazovou 

kvalitu, ovládání. Vyloženě nepodařeným typům (u každého výrobce se nějaký najde) se vyhnout. V 

rostoucí konkurenci se výrobci snaží nalákat neznalé zákazníky na omračující počet megapixelů. 

Nacpou 8 nebo 10 či 12 Mpix na malý (1/2,5") snímač a výsledkem je veliký šum v obraze, navíc 

https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.fotoradce.cz/specifikace-fotoaparatu.php?id=799
https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.fotoradce.cz/vyber_fotoaparat_skript.php?vyrobce=&typ=&prumerna_cena=300000&design=&snimac_rozliseni=0&zoom_opticky=0&antishake=&pametove_medium=&lcd_velikost=0&lcd_vyklopny=&expozice_plny_manual=&ceske_menu=&material=&hmotnost=5000


použitá optika ani nedokáže v tomto rozlišení zobrazovat. -Plně dostačující je rozlišení 5 až 6 Mpix 

při velikosti snímače 1/2,5". Důležitý je optický zoom, bývá 3x až 4x. -Digitální zoom je zase 

reklamní tah, tohoto parametru si vůbec nevšímat ! -Hodí se i možnost záznamu videa, pak je 

potřeba sledovat, aby mělo rozlišení 640x480 a rychlost 25 nebo 30 fps. -Vítaná je i možnost 

režimu plný manuál ale pokud není, tak nevadí, stačí režim priority času nebo clony. -Napájení je 

nejlepší na 2 nebo 4 tužkové NiMh akumulátory. -Paměťové karty jsou nejlevnější typu SD, MMC 

nebo CF. Já mám Canon A70 (3 Mpix) už 4 roky, vláčím ho pěšky, na kole, na mopedu a většinou 

fotím stylem - zapnout (vyjede objektiv), 1 až 3 snímky, vypnout (zajede objektiv). Tak třeba 80 až 

100 snímků za den. Má za sebou asi 8000 snímků a nemůžu si na něj stěžovat. Myslím že z něj 

vychází dosud prodávaná, vylepšená řada Canon A 560 (v Alfacomp.cz za 4750 Kč). Tamtéž mají 

např. i Benq DC C640 za 2590 Kč. Já, než jsem koupil, jsem asi 2 měsíce chodil kolem horké kaše 

a to nebyl tehdy zdaleka takový výběr - inu, nerozhodný váhavec. Ahoj, Zb. Zapsal:Zbyšek 

 

 

Diky Zbysku. Ja uprednostnim neco vicepixeloveho. 3 je malo. m.  

 

odpoved: Zbyšek Ti vzkazuje ,že se 3 už nevirábí.Co ti dopuručil má 6. Těch víc bys využil u fotáku 

zlepší optikou. Ten má větší oběktiv. Je to reklamní tryk jak z lidí vytahat peníze. Pokud člověk dává 

snímky na stránky takové rozlišení by stránku spomalilo. U dobrých světelných podmínek 

nerozeznáš rozdíl. 

 

11.9.2007: jeden jogi mail odesilatele: zprava: A co na Deravce ???  

 

odpoved: Je takoví zrnko obilí.Jen člověk pochopí smysl tvích slov.Ona Děravka bez lidí se 

obejde.Záleží na lidech jestli mají charakter.Sám člověk nic nedokáže.Lidské srdce je jak malej 

kamínek vytaženej ze dna Děravky.Světlo na přilbě hedá směr.To jsou myšlenky co mne 

trápí.Zapsal:Poutník 

 

Deravka ma Srdce, kol dokola zari. A to Srdce nezhyne, je vecne. On je s tebou a ma stejnou merou 

rad srdce me - jako tve. Tam v tom Srdci Cesty nase se sejdou. Lasku a modlitbu posilam dnes 

tobe. On je se mnou, tak jako On je s tebou. Ja to vim. 

- jeden jogi - 

 

11.9.2007: 

http://www.speleophoto.com/displayimage.php?album=lastup&cat;=0&pos;=6 

Kuca neni Afganec 

Kuca je Egyptan. 

https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.speleophoto.com/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=6


Myslel jsem ze je Gryzinec, ale je Egyptan. 

Ale mozna je Asyran. 

 

 

9.9.2007: Petre Červinko - já to nemohu pochopit. 

http://www.speleo.cz/user/112 

 

 

 

 

2.9.2007: filozof: Tak jsem si vsiml, ze Poutnik uz ma manzelku. 

http://www.speleo.cz/user/334 

Gratuluju, marek. 

PS: ale lepsi je rikat ZENA, me se to alespon vic libi.  

 

 

odpoved: Už máme prstynky. Svadba bude za tri mesíce. Kuca se ptá co s tema fotkama. Já jsem 

mu rekl, že by je mel dát Arnoštovi do archivu. At jsou všechny pohromade. 

Zdravím te já a moje budoucí žena.  

PS: Deravka nezlobí. V nedeli jsem strkal hlavu nekam, kde za dva mesíce poznám kam jít 

dál.Pokud to dobre pujde. Nechci to zakriknout.  

Laska promenuje lidska srdce. 

filozof 

 

1.9.2007: Vlasta Piff Hanuš: Pro Milana Poutníka: Milane, symbolický hrbitov v Moravském 

krasu existuje, i když není tak nápadný a známý, jako ty horolezecké v Ceském Ráji, nebo 

Vysokých Tatrách. Najdeš ho ve speleologickém muzeu ve Vilémovicích. Neco málo najdeš v 

mém clánku na Cestovateli. Je tam i fotka a odkaz na stránky skupiny Myotis. 

http://www.cestovatel.cz/clanky/vilemovicka-venuse-v-muzeu-speleologie/ 

 

 

https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.speleo.cz/user/112
https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.speleo.cz/user/334
https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.cestovatel.cz/clanky/vilemovicka-venuse-v-muzeu-speleologie/


odpoved: Ve Vilémomicích v muzeu jsem byl pred pár lety. To byl pocátek toho muzea.Netušil 

jsem,že je to tam tak pekný. Musím ho navštívit znovu.To jsem za svuj život navšívil 743 muzeí. 

 

13.8.2007: A co Arnošt ? Jak se mu líbila Deravka ?  

 

odpoved: Moc se mu dolu nechtelo.Pak toho nelitoval. 

 

11.8.2007: V Internetové Hospudce Speleologické (dále jen IHS) došlo k nekolika senzacním 

odhalením:  

Za 1.: Ten slavný a moudrý Filozof je poustevník (je to možné ?) 

Za 2.: Ten satan tam je Erhart. 

Za 3.: Bída oznámil Fárlika! 

 
PS: prosíme adminy CHATu, aby CHAT prejmenovali na IHS - bude to pak víc srozumitelné, o co jde) 

 

10.8.2007: filozof: Byl to Bída, kdo vyzradil, že pan Farlík je KARBID. Bída taky upozornil, že 

KARBID se píše s D na konci né s T. Ale to už bylo dávno. Bída o panu Farlíkovi rekl: "Je tam!!" 

(Farlík Zdenek, hospodský Krtiny) 

http://www.cibulka.com/#vyhl 

 

10.8.2007: filozof: 

TAO JE STÁLE STEJNÉ. 

TO TAO JE VECNÉ. 

marek 

 

 

 

19.7.2007: krijanand: Jsem rad ze jsou lide kteri delaji to co ty a tim pomahaji i nam at se ti dari 

bratre buh s tebou krijanand 

 

https://web.archive.org/web/20070925090740/http:/www.cibulka.com/#vyhl


11.7.2007: Milan Poutník: Deravce bylo smutno když v ní neznel lidský hlas "nahoruuu". Je to 

slovo co dává víru dalšímu objevu. Videl jsem na Slovensku fialový Tatry. Na místech po polomu 

rozkvetly fialové kvítky.  

Taky už se teším domu na Deravku. 

Videl jsem Svetce v oranžovém rouchu,  

co rozdává Štestí. 

 

11.7.2007: Milan Poutník: Tak takovýho mnicha bych rád potkal. Štestí nikdy není dost. To se 

hodí cloveku urcite. Víš mám pocit, že clovek co hledá a dává štestí, nebývá spolecností pochopen. 

Lidi zajímají úplne o jiný hodnoty. Nejhorší na tom je, že jsou založeny na penezích...  

A takovýho mnicha potkáš. 

 

Jsou už lidé, kterí pochopili, že za penize si Štestí nekoupí, že peníze nejsou zdaleka všechno. A jsou 

i tací, kterí jsou ochotní se penez vzdát, aby to Štestí našli. Odjakživa se temito lidmi plnily kláštery. 

Peníze jsou sice k životu potrebné, ale pouze v nezbytné minimální míre. Usnadnují život, ale to je 

tak vše. "Nestarejte se!", ríkával Ježíš. Hledejte Boha a vše ostatní Vám bude automaticky pridáno. 

Svet je plný neklidných tvárí, protože nespoléhají na Boží Zásobárnu. Buh se umí postarat o své 

verné. Štestí je stav mysli. Když se uklidní vlnobití na jezere, objeví se Božská Podstata. A to je To, 

cemu já ríkám Štestí. 

 

1.7.2007: Milan Poutník: Deravka ví, že jsi ten, co ji stvoril a dokáže žít pro ni. Zdraví Te ten co 

jde cestou, která ho možná dovede do ráje na zemi. Touha má to ví. Oci mé hledají. Ten ráj 

zaslíbený.  

Poutníku, to místo mi bylo ukázáno, proto mu verím. 

 

21.6.2007: Milan Poutník: Víš Marku ve me Deravka zbuzuje tyto pocity.Cím je Deravka vetší 

tím mám k ní vetší respekt a úctu.Jen v tvé prítomnosti je Deravka s lidskou duší. Ten pot a drinu 

co ji dávám je jak lidská duše která stále hledá své pevné dno. Vím, cim vetší hloubka bude tím 

bude vykoupená vetším nadlidským úsilím. Duležitý ale je aby clovek neztratil touhu odhalit její 

tajemství. Ta touha nám bere kus života. Zároven dává poznání neznámeho. Vcera jsem byl fyzicky 

na dne. A dnes bych tech 100 kýblu udelal znova i z vetší hloubky. Víš pokud clovek dává veci vše 

co muže dát. Zjistí, že sil co už nemel, se mu vrátí ani neví jak. To je cesta, co clovek na ní upadne, 

rekne že už nemuže jít dál.Podívá se na obzor a rekne si. Musíš jít dál obevovat další obzory, abys 

mohl dát tu sílu co druzí nemají jít za ten obzor. Vyprávet jim, jaký to tam je. V tu chvíli chut jít 

dál je vetší než to utrpení co cítíš. Když dorazíš na ten obzor prožiješ pocit štestí. Jen to má jednu 



nevýhodu: objevíš novej obzor. To je život? Ano život je utrpení se štasnými chvilkami, kdy naše 

duše zapomíná, že je smrtelná. Proto tví svatí byli štastní, protože poznali že duše nemá své 

konecné možnosti. Oni svým príkladem se dostali do srdcí lidí a tím jejich duše není smrtelná. Já 

nemužu verit v Boha. Jednou jsem mladickou nerozvážností uveril necemu ceho jsem potom 

litoval, že jsem tomu tak snadno uveril. Jedno Ti mužu slíbit, až se vydám na poslední cestu, budu 

se modlit k Bohu, o kterým stále pochybuji. Pochybovat je lidská vlastnost. Je to jak hledat nový 

obzor nebo jak hledat novej prostor na Deravce. Jedno vím, verím že Deravka je ten buh co 

hledám. Ty mužeš zato, že jsem uveril, že je. Co když Deravka je víra co si myslím, že mi schází? 

Já víru mám tvou zásluhou. Potrebuji tolik víry, co dokážu vstrebat. Duše má dno 7m v 

podzemí.Vira má sahá 150m podzem. Cím blíž duše má se bude blížit ke 150 m, tim blíž budu ke 

konci svého života. Proto každý centimetr bude moje krížová cesta.  

 

Poutníku, 

kopat Deravku je jako kopat studnu Života. Nezáleží na tom, v jaké jsme hloubce a nezáleží na tom, 

kdo zacal studnu hloubit, ani na tom, kdo ji jednou prevezme. Pro nás je jenom potrebné být tady a 

ted. My prece objevujeme jeskyni sami v sobe. My predevším prací na Deravce odstranujeme 

sedimenty sami v sobe. Dneska mi prišlo toto haiku: "HRAJU JEN SVOJI PÍSEN A JE MI TO 

JEDNO." Víš Poutníku, oni nás asi nemohou pochopit. Oni neputovali tisíce kilometru - tak jako ty. 

Oni nesedeli tisíce hodin v meditaci - tak jako já. A pritom je to všechno, co deláme a co ríkáme tak 

opravdu snadné k pochopení. Poutníku, ty ve me rozvíjíš ty nejlepší kvality. Nezáleží na tom, jak 

hluboko budeme kopat na Deravce. Mám vuli kopat treba i 150 m. Ani na tom, zda na bádenský 

horizont narazíme v uvedené hloubce, nebo ne. Jenom jedno je duležité: abychom byli štastní a 

svobodní lidé, tady a ted, ty i já. Buh nám dal do nitra veliký poklad života. Modlitbou a posvátnou 

prací na Deravce ted budeme tento Poklad naplnovat. My všichni potrebujeme Lásku a Deravka je 

ted místo nám Bohem dané. Mám ješte jedno velké tajemství, ale to reknu Poutníku jenom Tobe. 

Stále se modleme. Buh, Poutníku, v kterého ty neveríš, tento Buh Te vede po dobré ceste. To On te 

prived. A já to vím. Já jsem veril, že príjdeš. A On mi te dal. On byl s Tebou vždycky a stále je, 

vždyt je v Tobe. Jemný úsmev ve Tvé tvári To dokazuje. marek 

 

17.6.2007: Veroslav "Majkl" Belehrádek: Ahoj Marku, ješte jednou jsem se podíval na tvoje 

fotky a vzpomenul jsem si na takovou paralelu: zkus se podívat na web odkaz "Rivers and Tides" 

od Andyho Goldsworthy. Je to dobré, když nekdo vidí drobátko víc kolem sebe... jsou to nekdy 

velké veci poskládané z malickostí ... Á propos, na Habruvce a okolí kdysi zacínaly mé povrchové 

"badatelské" exkurse (ješte pod dozorem Jirího Jima Neumanna z Blanska), než se jaksi 

vykrystalisovaly do hlubokého zájmu o prírodu, jeskyne a speleologii vubec. Pokud cas a nove 

narozené dvojcata dovolí, velmi rád bych tam prispel aspon nejakým vytaženým kyblem 

sedimentu. Mej se. maj  

 

odpoved: Já ty veci delám z velké radosti a na základe vize, ci haiku. Není to ze "mne" - je to z 

ducha toho místa. Nekdy mi moje cinnost pripomíná stavení hradu z oblázku na morském pobreží. 

Pak prijde príliv a hrad spláchne. Ten, kdo hrad stavel, ví že príjde príliv, ale mu to nevadí, protože 

své dílo delal z velké lásky. A nekomu to treba prineslo radost. 

 



9.6.2007 Karel Kubena: Vážený pane Šenkyríku. Precetl jsem si Vaši zprávu o nebezpecné 

koncentraci CO2 v ZHS. Nekde na Internetu jsem našel, jak rešili dríve tento problém. Jedná se o 

to, sehnat tesnou trubku, která dosahuje až na dno prostory. Takto byly dríve kopány studny, které 

byly treba v jílovém podloží, tudíž se tam Vámi zminovaný CO2 držel. Tedy technicky by to 

nemelo být moc složité, stacila by normální kourová roura, utesnená. Na spodním míste by melo 

být koleno ohnuté do prostoru. Co nejníže ke dnu prostory, ve Vašem prípade na dne závrtu. Pod 

tímto bude rozdelán ohen, v dnešní dobe karbidová lampa, jejíž plamen bude prímo zahrívat ohnuté 

kolénko. Jak bude teplota stoupat, teplý vzduch poletí vzhuru spolu s CO2 a bude jej nahrazovat 

studený vzduch z lesního prostredí. Tam by melo být kyslíku dostatek. Chci zduraznit, že jsem toto 

nikdy nezkoušel, ale poradte se prosím se zkušenými jeskynári a Vaše práce na závrtu by mohly 

opet pokracovat. Ješte pro informaci, ten zdroj o odsátí CO2 byl odsud: 

http://www.speleo.cz/soubory/speleo/sp27/zpravy.html Pod titulkem Smrt ve studni: obvyklý 

prípad Ješte se na to prosím poptejte, pokud to vyzkoušíte. 

S pozdravem a práním dalších objevu Karel Kubena. 

 

odpoved:Dobrý, dobrý, presne k tomuhle Návštevní kniha je. Co se týká CO2 v jeskyních, v mé 

prechozí jeskyni (Ponorný Hrádek) jsme meli též zvýšenou koncentraci CO2. Práve díky této osobní 

zkušenosti se mi podarilo odhalil zvýšenou koncentarci CO2 i na Mechovém závrtu, což se do té 

doby nevedelo. Ten experiment s rourou zahrívanou karbitkou znám ješte z casu "Cílkova" Spelea, 

kde se o nem psalo. Pokusíme se problém vyrešit ješte efektivneji: opatrením rucního ventikátoru z 

krytu civilní obrany - ten je pro odstranení CO2 ze ZHS naprosto ideální. Pri okyslicování 

podzemních prostor zamorených CO2 se však nesmí zapomenout, že nestací cerstvý vzduch do 

jeskyne foukat, ale naopak z nejnižšího bodu jeskyne hadicí vysávat, tak jako vysavac vysává. Pak 

by to melo fungovat výborne. Pokud má nekdo možnost nám vyrazený ventilátor z krytu CO prodat, 

zapujcit, ci darovat - je samozrejme srdecne vítán. Dekujeme Vám za clánek v Návštevní 

knize.Marek Poustevník. 

 

6.6.2007 elf: Cinnost Marka s radostí a uprímným obdivem sleduji již léta, to množství práce, 

nasazení, ale i velmi odborných clánku a zpracování vcetne presných map, to je úžasné, jen a jen 

smekám pred neúnavnou trpelivostí. Úžasná je i publikacní cinnost, odborná a pritom s onou 

neprehlédnutelnou duší krajiny, kterou muže v takové ryzosti zachytit snad skutecne jen pravý 

poustevník, který v samém lune oné krajiny den co den uléhá a naslouchá jejímu hlasu. Je to 

jedinecné a nejkomplexnejší pojetí krajiny našeho krasu... Marku, všechna cest a držím palce do 

dalších objevu a trpelivého bádání bez všech nechápajících nezralých a neprejících 

"rádobybadatelu". Snad Ti nekdy pomohu i osobne, skríží - li se nejak naše cesty opet. 

 

6.6.2007 N.Nekujná: Je dobré pojmenovávat to co vnás zbuzuje nejakou vyšší myšlenkovou 

invenci. Pojmenovat nejakou vec, místo, cokoliv svým vlastním slovem je jako dát tomu kus svého 

srdce.Ale je dobré mít srdce také k tomu, aby bylo zachováno i jméno puvodní, hlas srdce Tech, co 

tu byli pred námi.Dodržujme puvodní pojmenovávání z úcty k Nim. Už tu nejsou, ale jejich 

Pojmenování má váhu jakoby tu byly porád. (jen má malá úvaha na "webové" téma: proc 

nepojmenovávat jeskyne uplne znovu)  



 

odpoved: "Je jen málo badatelu, kterí mají tak vyvinutý cit pro speleohistorické okolnosti, jako já. 

Ve skutecnosti se snažím vždy puvodní pojmenování speleologických lokalit vypátrat a archivovat. 

Nemusíte mít obavy. Já vždy respektují puvodní zažité názvosloví, prípadne prosím o upozornení a 

doplnení mých vedomostí, pokud máte nejakou konkrétní lokalitu na mysli. Dekuji. Marek 

Poustevník 

 

6.6.2007 Petr Barák ZO 6-22: Máte pekné stránky, líbí se mi hlavne obsahove, co se týce 

dokumentace, odborných speleologických a historických témat a taky vám docela závidím 

návštevnost, která se zrejme odvíjí od popularity Marka Poustevníka. Taky jste jeden z mála webu 

ZO, který je pravidelne aktualizován. Takže chválím:-). 

 

6.6.2007 webmistr ZO 6-31: Uvidíme, jak se tato nová služba na našem webu újme. Prectete si 

prosím etická pravidla našeho webu (klikací tlacítko vlevo). Dekuji. 

 

Společnost Přátel 

ZO ČSS 6-31  

Speleologický průzkum poustevník Marek 

Jsme základní organizací 6-31 České speleologické společnosti Odborné sdružení dobrovolníků 

jejichž posláním je ve volných chvílích se chápat krompáčů, kyblíků a jiných vhodných nástrojů a 

objevovat dosud neznámé jeskyně a podzemí prostory. S objevováním neznámého podzemí 

máme mnohaletou zkušenost, máme k tomu právní subjektivitu, můžeme nabývat práv a 

zavazovat se. ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum Poustevník Marek stojí na speleohistorických 

základech již z roku 1982 a svůj speleologický průzkum nyní realizuje na Habrůvecké plošině, 

komplexně je studována celá okolní problematika střední části Moravského krasu. Našími 

schválenými pracovišti jsou: Závrt u Habrůveckých smrků a jeskyně Poustevníkova Děravka. Stále 

trvá i náš dlouholetý zájem o problematiku historického podzemí chrámu Panny Marie ve 

Křtinách, kterou se nyní chystáme - především publikačně - zhodnotit. Pomalované lebky (náš 

unikátní objev) si to žádají a nikdo jiný o tom dneska už mnoho neví. Základní organizace 6-31 

České speleologické společnosti dál nese pochodeň slavné tradice habrůvecké speleologie, 

reprezentovanou panem Arnoštem Hlouškem (1929) z vesničky Habrůvka. viz. 

Jeskyňáři 

https://web.archive.org/web/20081021085156/http:/marekpoustevnik.cz:80/lide_v_moravskem_krasu/arnost_hlousek.php


honosněji speleologové, ještě dříve skalní duchové. Svérázná drsná krasová komunita, čítající dnes 

v Moravském krasu několik stovek jedinců v různém stupni, kteří mezi sebou soupeří o objevy 

dosud neznámých jeskyní a usilují o různé podzemní zábory. Jsou přitom obrovské tlaky, v nichž 

vydrží jen silní a mírní. Jinak své cíle v Moravském krasu realizovat nelze. Požehnaní jsou ti, kteří 

se nikdy nesníží k duševním podvodům, intrikám a amorálnostem. Vzácní jsou takoví, kteří mají 

pevný charakter a etický kodex. Každý však bude nakonec "přijat" a v Moravském krasu se stane: 

1. Démonem. (to jsou velmi zlí a podlí jedinci). 

2. Folklórní postavou (ti, co si uvědomí, že jsou negativní - ti už jsou folklorními postavami). 

3. Dobrým člověkem.(mí přátelé). 

nebo přímo 

4. Pohádkovou bytostí (kdo to je?).. 

Tak si pravdivě sami zodpovězte, na kterém stupni, či mezistupni, své duchovní evoluce právě jste. 

Moravský kras je akumulátor negativních energií každého druhu, ale je tu též touha po poznaní a 

láska k pravdě. Moravský kras je třídně rozdělený: jsou tu totiž lidé dobří i ti zlí. Každá 

speleologická skupina má svého démona - škůdce i svého osvíceneckého nadšence, jenom jedna 

nežije v dualitě, hádejte která to je?  

Vztahy mezi lidmi jsou proto velmi komplikované - jde přece o jeskyně - jde o moc, jde o všechno! 

Ale jde taky o  

Etická práva prvoobjevitele 

a z těch se nesmí ustupovat. Měli byste si uvědomit, že tu mají svá etická práva lidé, kteři tu byli 

před vámi a jejich nerespektování je hříchem, takže měli byste jejich souhlas získat, nemusí to být 

pisemně. Tomu se dřív říkalo požehnání - a to má velký význam a není snadné ho získat. Určitě né 

podrazama. Znamená to, že je to čisté, že je to v souladu s jemnými city krajiny. Ale to se dnes 

příliš nenosí, dnes je velmi moderní trend, že lidé jsou obhroublí, charakterově pokřivení a raději 

by se chtějí všeho zmocnit trikem, či psychologickým podvodem. Jenomže to pak pro ně nebude 

mít tu pravou cenu. Bude v tom totiž chybět ta základní ingredience. Mají, co chtěli. Někde v nich 

to ale je a nemusí tomu ani věřit - bude je to tlačit. Bůh to vidí a požehnání tam nepříjde. Jsou 

uzavřeni v ulitě svého ega a tam Láska nemůže, nemá tam co dělat. Citové vztahy k vlastnímu 

objevu jsou jedny z nejsilnějších v srdci - to pochopí ten, kdo něco objevil. Proto ti, kdo etická 

práva objevitele neuznávají - jsou hodni hamby. Ti, kdo autorská práva druhých neuznávají, 

ti podobni zlodějům své vnitřní štěstí nenaleznou. Zloději vědomí a zloději v podvědomí. Víte, 

že zcizit lze někomu nejen peníze, ale i city, například k některému místu, které má rád - to se děje 

velmi často. Kdyby tu nebyli "zloději citů", byli bychom už dávno s Bohem sjednoceni. Oni jsou 

chtiví - to je jejich prohra. Chybí jim vděčnost a úcta, proto neuznávají etická práva - nevymanili se 

z osidel ega. Falešné kamarádství, jemuž věřit nelze. 

 

"Tak jako když ukřižovali Ježíše. Všechno je Boží Hra, líto je mi Jidáše - ten zapřel sám sebe - toho 

ovládl ďábel. A šel ke dnu. Za hrst stříbrných zradil toho, kdo byl předtím jeho přítelem. Nepřineslo 

to požehnání ani jemu, ani nikomu jinému. Oni dali přednost Barabášovi, nechtěli Ježíše." 

 

Zradit člověka lze i v srdci. Zapřeli přítele, aby získali výhodu pro sebe. A pak - jako v tom Příběhu 

- se mezi sebou podělili, o to, co měl. Tak soudí Duši svět, nebuďte jako "oni". Takoví lidé 



obelhávají především sami sebe, ale někdo to ví - jsou to nakonec oni sami ! Největším problémem 

takových lidí je, že si neváží práce druhých lidí, například těch, kteří tu byli před nima. Znamená 

to, že nejsou naladěni - a takovému Duše krajiny nic neřekne. Co vám to prospěje, když získáte 

třeba celý svět, ale duši své jste škodu učinili ? Sami sobě jsou největší překážkou, nejen na cestě 

speleologie. Sami sobě si stojí v Cestě. Nejhorší však na tom je, že jsou brzdou a překážkou nejen 

sami sobě, ale to jejich ego by chtělo být překážkou i pro druhé. Nebuďte jako pokrytci o nichž je 

psáno: "Sami nevcházejí a druhým brání vejít!"Nestůjte v cestě alespoň druhým. 

Moravský kras a duchovní Cesta. 

Já si myslím, že Ježíšův Příběh se odehrává v životě každého skutečného křesťana, podle míry jeho 

vnitřního probuzení - to Vám říká přítel jogín. Jestli Vám mohu poradit, tak tomu ukřižování se 

vyhněte. Je to zbytečné a farizeů je dosti - ti "taky věřili v Boha". Oni jsou tu stále. Myslím, že 

Ježíšův Příběh nám má co říci o útěku z vězení ega. Vše je v něm symbolické a mystické, 

odrážející tu nejvnitřnější realitu, tu realitu, o níž všichni víme, ale nemluvíme. Co si budeme 

povídat. Ježíšův Příběh tedy je opravdovým Příběhem pro ty, kteří doopravdy hledají Boha, proto 

Ježíšuv Příběh tolik fascinuje, musí se to ale správně chápat. Mnoho ovšem z těch, co dnes 

říkají: "Pane, Pane", to ale nepochopili... Ježíšův Příběh je radikální Cesta ven z tohoto světského 

pekla, zpět do světa radosti a svobody, který obývají jen mystikové a dítě.Pán Ježíš tedy je hoden 

vší úcty a víra v Ježíšovo Jméno zcela jistě přepraví duši na druhý břeh- pokud tedy jste 

křesťané. A jeho časté opakování - to je mantra. A to je ta Cesta, kterou posvětíte sebe. Můžete 

opakovat i jiné Boží Jméno - jde o to, udržet mysl na uzdě. To vede ke svobodě. Chraňte si osobní 

svobodu nadevše. To Vám říká jedna Láska, která našla Boha v sobě. Osobní vztah s Bohem je 

především vztah vnitřní. A nedivte se, pokud si někdo se stejnou láskou opakuje Jméno Buddhovo, 

či jiného světce. Svět je velká rodina. Tolerance. Vy zůstávejte věrni své cestě.  

Ti, kdo mají srdce čisté, ti to vidí jasně a nic s nimi nepohne. Etické principy jsou univerzalně platné 

- tak funguje kosmos ! I když je nerespektujete - Vesmíru je to jedno, ale nakonec jste to Vy sami, 

kdo děláte něco sami proti sobě a někde se to odrazí. Na těchto věcech se výborně pozná, jaký má 

kdo charakter a jak pevný - v tom je to poučné. Žiju v hodně podivné krajině, kde Láska jakoby 

byla přibitá. Oni to zkouší, ale já vím, že jim nebudu chutnat. To zajisté né. 

 Moravský kras tohle všechno vidí a čistí a vrací lidi zpět do města očištěné - to, co teď přichází z 

těch panelákových sídlišť - to je co ? Moravský kras žije ale už dlouho a tohle všechno už dobře 

zná... Moravský kras je územím, v němž se věci dějí jiným způsobem. Důležité ale je aby se lidé 

naučili mezi sebou žít. Jen ať jsou lidé šťastní, jen ať jsou zdraví, jen ať žijí v míru! To se v 

Moravském krasu učíme všichni a o tom všem je tento web! Jak říká Milan Poutník:  

"Korálový svět vznikal miliony let." 

 

Nebo jak říkám já: 

 
 

"Nejlepší je, když si každý najde svou lokalitu a nezlobí." 

Kde hledat. 



Mělo by to být místo pokud možno vzdálené od základen jiných skupin. Jsou ještě v Moravském 

krasu místa, kde lze zabořit krompáč a nikomu to nebude vadit, nebo jen málo. Je třeba však takové 

místo objevit. A k tomu je třeba hledat. A musíte tomu místu věřit, důvěřovat. Vybírejte pečlivě, 

ale když se pro některou lokalitu rozhodnete, tak se ji věnujte celým svým srdcem. Nemělo by to 

ale být v přírodní rezervaci, protože tam se výzkumy obtížně povolují. Samozřejmě musíte mít 

řádně zaregistrovanou speleologickou skupinu. Je to tedy všechno o dohodě a o toleranci. A o úctě. 

Nečekejte kilometrové objevy. I malá, nově objevená jeskyně, dokáže srdce zkušeného speleologa 

potěšit. Říkám Vám: "Padesát metrů dlouhá jeskyně - to už je v Moravském krasu krásný objev." A 

je-li erozního původu, tak má ten správný rozměr. Bude však třeba pro to mnoho pracovat. Doba 

náhodných objevu už v Moravském krasu minula. Je to tak, jak říká pan Arnošt Hloušek z vesničky 

Habrůvka: "Objevit novou jeskyni je kumšt!" V Moravském krasu je ještě nespočet speleologicky 

neprozkoumaných závrtů. Ten, kdo objevi "ten pravý", ten zvítězí. Též o nejvyšší jeskynní etáži 

paleohydrografických odtoků se neví téměř nic. V Moravském krasu tedy ještě je mnoho 

neobjevených kilometrů, ale to nejsnáze dostupné podzemí je už známo.  

Jak objevovat. 

A o tom zase někdy příště... Musíte vycítit z Krajiny, kde to je. Musíte krajinu kontemplovat. 

Snažte se dívat na krajinu očima Lásky. Až zažijete sjednocení, tak to pochopíte. Snažte se krajinu 

milovat. Musíte, jinak její Poznání nezískáte. Pak nastane to sjednocení. Čím víc Milujete, tím blíž 

jste v Bohu - a to je Osvobození. Pak všechno víte, aniž byste se museli na cokoli ptát, protože 

všechno Vám řekne Duše Krajiny. Nečekejte, že Vám to místo někdo ukáže - to místo musíte 

objevit sami. Ono si Vás k sobě přitáhne. V Moravském krasu je ještě mnoho skrytých míst, které 

čekají na svého "objevitele". Musíte se s krajinou sjednotit. Vyberte si tedy "to své území" a 

kontemplujte. Můžete začít. Každý nový poznatek je velmi cenný. Ještě jsou v Moravském krasu 

území, která leží ladem a někdy i poměrně rozlehlá.  

Která území v Moravském krasu poznává naše ZO 6-31. 
 
 

"Nutným předpokladem pro jakoukoliv dohodu a funkčnost systému  

je pochopení změny pojmu zájmové území jako oblast pouhého zájmu,  

nikoliv svrchované správy, či nároku." 

Co o sobě říkám já. 

Žiju jako mnich, ale nejsem mnich, proto říkám, že jsem poustevník. "Být mnich" je v tomto 

případě vyšší kategorie - tam nejsem. Jsem opravdový poustevník, ale bohužel jen malý. Tady v 

Moravském krasu mne znají jako poustevníka Marka a nemají mne mnoho rádi, ale Tam, odkud 

přicházím, mne rádi mají. Můj život je obestřen jistými Posvátnými Principy, které 

totiž oni neznají, a to "je" dráždí... ale oni už si zvykli. I to je iluze "chtít být oblíbený" v 

této máji (mája - indický pojem pro světskou iluzi). Vzácní jsou ti, kteří nepořebují "útěchu davů". 

Tvrdá je cesta, po níž prošel poutník.Gyaneshwarpuri - to je mé duchovní jméno. To 

znamená "Ten, který je oddán poznání". V tradiční indické společnosti mají pro ty, co žijí jako já 

slovo sadhu - poutník bez domova, který žije bez vazeb s myšlenkou na Boha. Mám pocit, že 

František z Assisi taky nebyl mnich, alespoň né hned. Sádhuy mají v Indii v úctě. To ať posoudí 

Bůh, který zná svědomí každého. On zná naše skutečné úmysly.  



 

"Nehledejte u mne žádnou velkou mystiku, já jen žiju svůj život. Speleologie už mne tolik nepoutá 

jako dřív, protože teď víc myslím na Boha, přesto se mi ale daří být dobrým speleologem, myslím, 

že i úspěšným. Stejně je to úžasné, jak má každý svůj život." ........................................................... 

 


