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Jeskynû V̆ pustek byla po celou dobu své
existence vyuÏívána k nejrÛznûj‰ím úãelÛm
a zcela tak zmûnila svÛj pÛvodní pfiírodní
vzhled. V pravûku pfiedstavovala úkryt pro
nejrÛznûj‰í druhy prehistorick˘ch zvífiat
a byly zde dokonce objeveny i známky ãás-
teãného lidského osídlení. Ve dvacát˘ch le-
tech minulého století probíhala v jeskyni ve-
lice intenzivní tûÏba jeskyních sedimentÛ
(fosfátové hlíny), které byly následnû pouÏí-
vány jako kvalitní pfiírodní hnojivo. Dal‰í
v˘voj celé lokality ovlivnila armáda zbudo-
váním muniãního skladu a následnû rozsáh-
lé podzemní nûmecké továrny v období II.
sv. války. Posledním neciteln˘m zásahem
pak bylo postavení protiatomového krytu
v ãásti jeskynû. Cel˘ objekt je od r. 2001 vy-
Àat ze systému bojové pohotovosti a zcela
odtajnûn a od r. 2008 tvofií tfiináctou turistic-
ky zpfiístupnûnou jeskyni, ve které mohou
náv‰tûvníci obdivovat pfiedev‰ím nev‰ední
scenérie jeskynû nenávratnû poznamenané
‰irokou paletou lidské ãinnosti.

Speleologick˘ prÛzkum jeskynû byl pro-
to po fiadu let zcela zastaven, nebo striktnû 
omezen na pfiedem vymezené lokality.
Teprve aÏ od roku 2001 mÛÏeme hovofiit
o novodob˘ch dûjinách ve speleologickém
prÛzkumu této jedineãné jeskynû stfiední
ãásti Moravského krasu. Vlastním objevÛm
pfiedcházela fiada neménû v˘znamn˘ch ãin-
ností. Mezi nejdÛleÏitûj‰í a takfika klíãovou
událost patfiilo opûtovné v historii jiÏ ãtvrté
pfiekonání závalu tzv. „Babické chodby” v r.
2007 a dosaÏení tak dlouho nedostupn˘ch
prostor „Salmova V̆ pustku”. Jednalo se
o k˘Ïen˘ v˘sledek témûfi ãtyfileté nepfietrÏité
a houÏevnaté práce v nebezpeãném závalu.
Tyto prostory byly poprvé objeveny r. 1923
p. F. Polákem z HabrÛvky, av‰ak díky labil-
ní vstupní pfiístupové ãásti situované do su-
Èového závalu do‰lo v minulosti opakovanû
k jejímu zavalení. Po systematickém vytipo-
vání nadûjn˘ch míst bylo zapoãato s vlastní-
mi prÛzkumn˘mi pracemi. Následovalo
mnoho neúspû‰n˘ch akcí po dobu nûkolika
let. Dal‰í volné pokraãování se stále nedafii-
lo nalézt. I pfies tyto dílãí a dlouhotrvající ne-
úspûchy jeskyÀáfii nezanevfieli a pokraãovali
v hledání dal‰ího nadûjného místa.

Osudovou se stala aÏ men‰í nev˘razná
chodbiãka nacházející se v ãásti naz˘vané
„Umyvadlo”. Bylo urãeno vhodné místo
pro ukládání vytûÏeného materiálu a insta-
lován dÛmysln˘ systém lanovek, kter˘ se
jiÏ nûkolikrát osvûdãil a bez kter˘ch by
transport hlinit˘ch sedimentÛ na vût‰í
vzdálenost nebyl moÏn˘ s ohledem na ãle-
nitost jeskynû. Po dobu nûkolika mûsícÛ
probíhalo vyklízení hlinit˘ch sedimentÛ
vyplÀujících takfika cel˘ profil chodby.
V závûreãné fázi bylo na práci a transport
vytûÏeného materiálu na vzdálenost více
neÏ 21 m zapotfiebí 5 osob. JeskyÀáfiské
‰tûstí se naklonilo objevÛm v sobotních
dopoledních hodinách dne 7. 1. 2012.
Z poãátku meandrující chodba se mûní na
pfiímou, coÏ dovolovalo nahlédnout na vût-
‰í vzdálenost. První zdánlivû vût‰í prostora
byla témûfi na dosah. Po nezbytném pro-
hloubení chodby bylo moÏno plazením ve-
lice úzkou ãástí dosáhnout zmínûné síÀky.
Men‰í prostora pozvolna pfiechází na
chodbu vyúsÈující po 8 m do impozantního
dómu, kter˘ pfiekonal v‰echna oãekávání.
Kdo neobûtoval kousek sebe ve snaze za
poznáním a poodhalením neznámého, ni-
kdy nepochopí tuto cenu odmûny. Bizardní
dóm je 20 m dlouh˘, 12 m ‰irok˘ a stejnû
vysok˘. Na pfiání objevitelÛ byl pojmeno-
ván „Janin dóm” jako hold Ïenám s tímto
jménem v okolí objevitelské skupiny, pfie-
dev‰ím pak manÏelce a dcefii vedoucího
t˘mu J. Cihláfie. Krápníková v˘zdoba spo-
leãnû se sintrov˘mi náteky zdobí jv. ãást
dómu. Dno je tvofieno ohromn˘mi ze stro-
pu zfiícen˘mi kamenn˘mi bloky.

Po nûkolikamûsíãní namáhavé a vyãerpá-
vající práci se podafiilo proniknout do dopo-
sud neznám˘ch prostor. Celková prozatímní
délka novû objeven˘ch ãástí ãiní pfiibliÏnû
40 m. Podafiilo se objevit nejvût‰í pfiírodní
dóm v jeskyni V̆ pustek. Dle provedeného
prÛzkumu nebylo prozatím nalezeno dal‰í
volné pokraãování. Uveden˘ objev potvrdil
existenci dal‰ích voln˘ch prostor a tak dou-
fejme, Ïe se i v budoucnu podafií dal‰í dílãí
úspûchy a objevy. 
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V  listopadovém ãísle ListÛ regionÛ, roãník 2013, jsme otiskli ãlá-
nek „Za tajemn˘mi jeskynûmi Kfitinského údolí”. Nyní volnû nava-
zujeme dal‰ím zajímav˘m povídáním o objevu v jeskyni V˘pustek. 
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dolní fiada: Kulhánek V., ·merda S.).


