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Dva květnové úspěchy
speleologů v Moravském krasu
Pokračování ze str. 1
	 V	Moravském	krasu	je	okolo	1135	jeskyní.	Přestože	je	tato	oblast,	která	je	
nejstarší	moravskou	chráněnou	krajinnou	oblastí,	považována	za	poměrně	po-
drobně	zmapovanou,	speleologové	pod	ní	nacházejí	stále	nové	chodby.	Přísli-
bem	toho,	že	nález	chodbičky	by	mohl	být	předzvěstí	většího	objevu,	je	Har-
bešská	 jeskyně,	 která	 leží	 nedaleko	 objevu.	 Je	 v	 ní	 totiž	 sál	 nazvaný	 Hala,	
který	patří	se	svojí	délkou	70	metrů,	šířkou	30	metrů	a	výškou	20	metrů	k	nej-
větším	jeskynním	prostorám	v	krasu.
	 Druhým objevem se	speleologové	pochlubili	o	několik	dní	dříve	(na	začátku	
května).	Po	dvou	letech	bádání	objevili	v	podzemí	pod	Ševčíkovým	závrtem		
u	Vilémovic	na	Blanensku	v	centru	Chráněné	krajinné	oblasti	Moravský	kras	
rozlehlý	sál,	tedy	tzv.	dóm	s	četnými	chodbami.	Nachází	se	asi	40	metrů	pod	
povrchem,	na	němž	je	běžně	využívaná	silnice.	Závrt	je	kruhovitá	propadlina	
v	 poli.	 Sice	 nese	 honosné	 pojmenování	 po	 slavném	 vilémovickém	 rodákovi		
a	 československém	 hokejovém	 útočníkovi	 Františku	 Ševčíkovi	 (1942–2017),	
v	podstatě	jde	ale	o	propadlinu,	do	níž	se	léta	vyvážel	odpad.
	 Dóm	zatím	nemá	jméno.	Jde	o	prostoru	30	metrů	širokou	a	stejně	tak	dlou-
hou,	zdobenou	krápníky.	K	tomu	bylo	objeveno	zhruba	360	metrů	chodeb.	Jde	
o	unikátní	nález.	V	krasu	již	bylo	popsáno	1130	jeskyní.	S	větším	objevem	se	
v	něm	již	nepočítalo,	protože	je	hodně	probádán.	Za	velkými	objevy	proto	míří	
jeskyňáři	z	něj	do	světa,	například	do	Číny.
	 Závrt	 je	 kruhovitá	 jáma	 v	 krajině	 typická	 pro	 tzv.	 krasová	 území.	 Jde		
o	oblasti	 s	 vápencovým	podložím.	Závrtem	vtéká	do	podzemí	voda	 z	dešů		
a	 z	 tání	 sněhu,	vymývá	ve	vápenci	 chodby	a	 tvoří	 z	něj	krápníky.	Ševčíkův		
závrt	 sloužil	 po	 staletí	 jako	 odpadní	 jáma	 a	 první	 věcí,	 kterou	 jeskyňáři	 ze	
speleologické	skupiny	Myotis	museli	zvládnout,	bylo	prokutat	se	třímetrovou	
vrstvou	všeho,	co	bylo	do	otvoru	naházeno,	a	to	od	konzerv	až	po	sklo.
	 Aby	se	dostal	tým	do	podzemí,	musel	spotřebovat	tisíce	patronek	na	odpa-	
lování	skály.	K	dispozici	měl	i	menší	bagr.	Čím	víc	pronikali	jeskyňáři	do	pod-
zemí,	 s	 tím	 větší	 vrstvou	 bahna	 se	 museli	 potýkat.	 Zkušeným	 speleolo-	
gům	 z	 Moravského	 krasu	 vypomáhali	 jejich	 kolegové	 z	 Čech	 i	 Slovenska.		
Po	 úmorném	 prolézání	 chodbiček	 byl	 objeven	 koncem	 roku	 2019	 Vánoční	
dómek.	Z	toho	sálku	se	pokračovalo	dál.	Došlo	až	na	zaplavená	místa.	„Otevřel	
se	 nám	 úplně	 nový	 svět.	 Spousta	 lákavých	 nadějných	 míst,	 kudy	 to	 zkoušet	
dál,“	uvádí	k	objevu	jeden	ze	speleologů	na	internetových	stránkách	skupiny	
Myotis.	Pro	popsání	nových	prostor	museli	členové	týmu	vytěžit	za	úmorných	
podmínek	velké	množství	bahna	a	nánosů.	Některými	místy	se	doslova	plazili	
tunýlky,	do	nichž	se	obtížně	vtěsná	dospělý	muž.
	 Práce	rozhodně	nekončí.	Nově	objevený	systém	není	totiž	probádaný	zcela.	
Komín,	 začínající	 na	 poli	 na	 povrchu	 závrtem,	 by	 mohl	 mít	 dokonce	 až	 sto	
metrů.	Tvoří	jej	různé	postranní	chodby.	Na	jeho	dně	bude	pravděpodobně	ře-
čiště	nebo	odtoková	chodba.	Otázkou	ale	 je,	kam	vlastně	voda	z	 této	oblasti	
odtéká.	Poslední	podobný	nález	se	podařil	v	roce	2019.	Šlo	o	objev	dómu	v	jes-
kyni	Sonda	pod	jedničkou,	který	dostal	jméno	Výroční.							Text: Vladimír Klepáč

Objevování nového systému si vyžádalo i zdolávání velmi těsných míst
Foto: Speleologická skupina Myotis

Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě  
na personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
Ing. František Přichystal, personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ BB, BPH
(bezhroté broušení, brusič na plocho)

– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC
(tvarové obrábění) 

– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 2 roky

OBSLUHA CNC
– Nepřetržitý provoz
– Vyučen v oboru

SOUSTRUŽNÍK
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ
– Pouze ranní směna
– Vyučen v oboru
– Praxe 3 roky

Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme: – Náborový příspěvek až 20 000,– Kč.
  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání
  – Zaměstnanecké výhody:
   l týden dovolené navíc
   l závodní stravování
   l příspěvek na penzijní připojištění
   l mimořádné odměny


