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Pokraãování textu ze strany 1
V roce 1857 vyuÏil dvouletého suché-

ho období, které sníÏilo stav vody
v Punkvû (hlavnû pak v jejích podzem-
ních tÛních) na minimum. Uãinil nûkolik
pokusÛ proniknout co nejdále od v˘toku
Punkvy do podzemí a nakonec se mu po-
dafiilo zdolat III. komoru a dostat se do
vzdálenosti 80 metrÛ.

Boskovick˘ rodák prof. Dr. Karel
Absolon zahájil v roce 1909 objevem
Pfiedního dómu postupné pronikání do
systému Punkevních jeskyní. V roce 1914
se podafiilo zpfiístupnit suchou ãást jeskyní
mezi Pust˘m Ïlebem a Macochou. V ná-
sledujícím období vedl prof. Absolon dal-
‰í prÛzkumné práce; v roce 1920 byly od-
stfielem Wankelova sifonu objeveny nové
prostory - MasarykÛv dóm a Sklenûné dó-
my. V letech 1928 - 1929 probíhala raÏba
odvodÀovací ‰toly, která umoÏnila sníÏit
hladinu Punkvy o 6 metrÛ. Následné práce
spoãívaly v dal‰ím sniÏování hladiny
Punkvy masivním odãerpáváním vody
a odstfielováním sifónÛ a dal‰ích pfiekáÏek.

Koneãnû 1. ãervence 1933 se za úãasti
mnoha v˘znamn˘ch osobností konalo
slavnostní otevfiení podzemní Punkvy.
Mezi hosty byl i Jifií Mahen, kter˘ napsal:
„Pod zemí se pluje 500 metrÛ aÏ docela
do denního svûtla, jeÏ sem vpadá u v˘to-
ku Punkvy. Popravdû je tfieba fiíci, Ïe ãlo-
vûk vylézá z ãlunu docela zkoprnûl˘ 

dojmy, jeÏ pfiipomínají spí‰e po‰etil˘ sen,
neÏ v˘sledek zarputilé houÏevnatosti
a dokonalé technické v˘zbroje dav‰í se
do sluÏeb tohoto díla.” 

Celé toto období bylo ve znamení
technického rozvoje; vyuÏití moderních
strojÛ a metod raÏby umoÏnilo neb˘valou
exploraci podzemních prostor. Strojní v˘-
bava byla popsána v Lidov˘ch novinách
v roce 1936 takto: „Vrtací stroje k tunelo-
vání, pumpy centrifugální i ponorné k od-
vodÀování, motory parní, benzinové i
elektromotory, potrubí, skafandry, pneu-
matické ãluny...”

Pfii odãerpávání vody se uplatnily
pumpy firmy Sigmund z Lutína:
„Stavíme centrální stanici pump. âtrnáct
muÏÛ nastupuje sluÏbu, osm na‰ich, ‰est
z Lutína. Skládají dolÛ dvû centrifugální
pumpy znaãky QG – 6 v provedení EFO
s motorem 55 kW, 380/220 V, se v‰ím
pfiíslu‰enstvím, o celkové váze mnoha ti-
síc kg. V̆ kon obou centrifugálních pump
je 1 800 000 litrÛ za hodinu, budou pohá-
nûny motory o v˘konu 150kW. Velkorysí
Sigmundi rozhodují, Ïe centrální pumpo-
vací stanice bude rozhojnûna o znameni-
tou sloÏku, o baterii Sigmundov˘ch ãer-
padel, zvan˘ch „Nautilus”, které sníÏí
Punkvu v tfietím poschodí”.

Do raÏení nov˘ch chodeb se zapojila
i armáda. Zemské vojenské velitelství
vytvofiilo rozkazem ze dne 7. kvûtna

1920 pfii 2. ãeskoslovenském strojním
oddílu v Olomouci tzv. kamenovrtafisk˘
oddíl, v poãtu 16 muÏÛ, kterému velel
poruãík Fr. Sláma. Tato vojenská jedno-
tka, nazvaná „Macocha”, provádûla na
objednávku prof. Absolona úspû‰nû
a pomûrnû samostatnû v˘zkumné práce;
nûkteré objevy v podzemí jsou pfiipiso-
vány por. Slámovi. 

Nejen chvála se oz˘vala na ãinnost ba-
datelÛ v podzemí. Jisté je, Ïe pomûrnû
drastick˘ pfiístup otevírající nové podzem-
ní systémy by dnes moÏn˘ nebyl; ale i v ro-
ce 1929 se v novinách objevovaly titulky
jako: „Atentát na pfiírodu se v Moravském
krasu zdafiil”. Také ekonomické aspekty
vyvolávaly mnoho polemiky. Kámenem 
úrazu byla skuteãnost, Ïe nejen badatel-
skou ãinnost, ale i komerãní vyuÏití obje-
ven˘ch prostor v podzemí zaji‰Èovala akci-
ová spoleãnost Moravsk˘ kras, spoleãnû
s majitelem pozemkÛ - velkostatkem
SalmÛ v Rájci. Z tohoto pohledu byla úãast
vojska problematická. R. Boubela pí‰e v li-
stu Pozor, dne 13. února1921:

„Za tûÏkou práci – pumpování a odklí-
zení bahna z jeskyÀ – dostávalo muÏstvo
od p. Salma „královskou” odmûnu – 10
k dennû. Pozdûji musel si na to velkosta-
tek najmout dûlníky a platil jim 20 k den-
nû. I to je neobyãejnû levn˘ peníz na dne‰-
ní pomûry, ale vysvûtliteln˘ tím, Ïe tito
dûlníci byli skauti a studenti. Rájeck˘ vel-

kostatek mûl odjakÏiva jemn˘ ãich pfii vy-
hledávání lacin˘ch sil.”  A dále: „Koneãnû
je téÏ prokázáno, Ïe dr. Absolon podporu-
je hmotné zájmy nûmeckého kníÏete
Salma a z té pfiíãiny pracuje proti vyvlast-
nûní a postátnûní jeskyÀ.... VyvlastÀovací
akci dr. Absolon celou svou vahou ztûÏu-
je. Koneãného v˘sledku v‰ak zmafiit ne-
mÛÏe: vzácné pfiírodní klenoty v podzemí
Krasu musí se státi majetkem národa.
Republika nemÛÏe trpûti, aby patfiily nû-
meck˘m ‰lechticÛm, jejíÏ pfiedkové 
dostali se k drÏení pozemkÛ pohromou
bûlohorskou.”

Informace uvedené v tomto textu jsou
pfieváÏnou mírou ãerpány z rozsáhlé pub-
likace 80 let Punkvy, kterou vydala
Správa jeskyní Moravského krasu. V je-
jím závûru se pí‰e:

Na koneãné vyfie‰ení problému V̆ toku
Punkvy jsme si museli poãkat aÏ do roku
2003, kdy se podafiilo 10. dubna brnûn-
sk˘m potápûãÛm proplavat z Dolního je-
zírka do podzemní Punkvy. Trvalo tedy
cel˘ch dal‰ích 70 let, neÏ se podafiilo do-
konãit dílo zapoãaté skupinou prof. Karla
Absolona. Ne silami strojÛ, ale lidskou
silou, odvahou a vytrvalostí se podafiilo
naleznout a prostoupit pfiirozenou cestu
z Macochy do podzemní Punkvy.

Petr Hanáãek
Foto: archiv správy jeskyní âR

80. v˘roãí zpfiístupnûní Macochy vodní cestou

RoÏmitálova 14, Blansko, tel./fax: 516 417 035, mobil: 725 896 919
e-mail: s-tour@iol.cz, www.stourblansko.cz, www.dovolenalast.cz

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY
EGYPT od 10.990, TUNISKO od 8.290, TURECKO od 10.590,

·PANùLSKO od 10.580, ¤ECKO od 10.800, MAROKO od 10.290
Itálie od 1.990, Chorvatsko od 2.990, ¤ecko od 6.590 - bus

!Luxusní okruÏní plavby – Evropou i EXOTIKA, svoz bus!
Slevy pro rodiny/ novomanÏele / seniory / pro skupiny aj.

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností

DO SVùTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS !

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ


