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SUMMARY 

This thesis treats of subject which is concerned in Karel Absolon and the north parth of the 

Moravian karst. In the first part there is described geology, geomorphology, hydrology and 

climatic conditions of the north part of the Moravian karst. Further there is a processing an 

overview of research in the north part of the Moravian karst from history until present. 

Next part is a processing an autobiografy from Karel Absolon and everything about his 

personality. In the end of thesis there is incorporated the information schedule which is 

about Karel Absolon too.  

Keywords: Karel Absolon, the Moravian karst, Punkevní caves, the gulf Macocha, the 

Moravian museum 

 

ANOTACE 

V předloţené práci je zpracováno téma, které se týká Karla Absolona a severní části 

Moravského krasu. V první části jsou popsány geologické, geomorfologické, hydrologické 

a klimatické podmínky severní části Moravského krasu. V další části práce je zpracován 

přehled výzkumu v severní části Moravského krasu od historie aţ po současnost. V další 

části je zpracován ţivotopis Karla Absolona a vše co se týká jeho osobnosti. Na závěr 

práce je začleněna informační tabule, která se týká také Karla Absolona.  

Klíčová slova: Karel Absolon, Moravský kras, Punkevní jeskyně, Propast Macocha, 

Moravské zemské muzeum 
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1. ÚVOD 

 

Jedním z celé řady významných speleologů na cestě k odhalení krás Moravského 

krasu byl i Karel Absolon. Byl to nejen speleolog, ale i také archeolog, paleontolog a 

geograf.  

Jeho ţivot, uţ od dětství, spojovala touha po výzkumech v Moravském krasu. Můţe 

za to hlavně jeho dědeček, známý jako moravský archeolog a krasový badatel, MUDr. 

Jindřich Wankel, který po smrti otce Absolona měl velký vliv na jeho další vývoj. 

Nejprve vše začalo v Moravském krasu zoologickými pracemi, pak se později 

jednalo i o speleologii, archeologii, paleontologii i hydrologii.  

Původní vědecký zájem tohoto mladého badatele byl výzkum jeskynního hmyzu, 

poté, ale začal mít zájem i o další nové okruhy, ke kterým se samozřejmě řadí i 

zpřístupnění dna propasti Macochy suchou cestou Punkevními jeskyněmi, ale také vodní 

cestou. 
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2. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY SEVERNÍ ČÁSTI 

MORAVSKÉHO KRASU  

2.1  Geomorfologie  

Česká republika leţí uprostřed mírného vlhkého klimatomorfogenetického pásu 

severní polokoule ve střední Evropě. Z celkové plochy území leţí 67% v nadmořské výšce 

do 500 metrů, 32% ve výšce mezi 500 aţ 1000 metrů a pouze 1% území nad 1000 metrů. 

Územím prochází hlavní evropské rozvodí Severního, Baltského a Černého moře (Hromas 

et al., 2009). 

Geograficky je Moravský kras součástí většího geomorfologického celku - 

Drahanské vrchoviny v jihovýchodní části České vysočiny. Je to krasové území 

rozprostírající se na ploše 92 km
2
 ssv. od Brna. Jeho délka je asi 25 km a šířka 3 - 6 km. 

Geomorfologicky se jedná o plochou vrchovinu tvořenou devonskými a 

spodnokarbonskými vápenci s povrchem v průměrné nadmořské výšce 448 m a středním 

sklonem svahů 5° 48' (Motyčka et al., 2000). 

Moravský kras se geomorfologicky dělí na tři základní okrsky, a to na severní 

zvaný Suchdolské plošiny, na střední Rudickou plošinu a na jiţní Ochozké plošiny. V 

severní části vápence dosahují nejvyšší nadmořské výšky, a to na Ţdárské (545 m n. m.) a 

Šošůvské plošině (560 m n. m.) (Motyčka et al., 2000). 

Od okrajové tektonické linie sloupského zlomu se vápence šíří k jihu v dosti 

ukloněném sečném povrchu. Značný sklon tohoto povrchu brzy vyznívá a přechází v 

hluboce zkrasovělou Ostrovskou plošinu, pod níţ je z velké části Amatérská jeskyně 

situována. Ostrovská plošina tvoří spolu s okolními plošinami na západ (Vavřinecká 

plošina) a východ (Plánivy, Vilémovická plošina) poměrně výraznou sníţeninu oproti 

okolnímu nekrasovému terénu Adamovské a Konické vrchoviny. Dále k jihu v okolí 

Harbešské plošiny a plošiny Stádliska tento výrazný výškový rozdíl postupně zaniká. Tyto 

plošiny jsou omezeny svahy kaňonovitého Pustého a Suchého ţlebu, nehluboce zařezaného 

Ostrovského ţlebu, sedimenty vyplněného Laţáneckého ţlebu a rovněţ i Kamenným 

ţlíbkem u Vilémovic. Jiţně od Laţáneckého ţlebu se jiţ nalézají Rudické plošiny 

(Motyčka et al., 2000). 
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Největší část zaujímá vlastní Rudická plošina s pokleslou rudickou krou, vyplněnou 

zbytky křídových sedimentů. Na ni navazuje na západ Olomučanská a na jihovýchod 

Habrůvecká plošina (Motyčka et al., 2000). 

Jiţním omezením jsou svahy údolí Křtinského potoka. Ochozské plošiny jsou na 

severu omezeny údolím Křtinského potoka, které je zároveň hranicí nejsevernějšího okrsku 

Babické plošiny s nadmořskou výškou kolem 500 m n. m. Ta je na jihozápad omezena 

výrazným svahem a vápencovými sruby mezi Adamovem a Kanicemi (Motyčka et al.,  

2000). 

Na jihovýchod ji omezuje údolí Ochozského potoka mezi Březinou a Ochozem u 

Brna. Střední část Ochozských plošin tvoří Skalka (478 m n. m.), která je na jihu oddělena 

suchým údolím mezi Ochozem u Brna a myslivnou Hádek od Hádecké plošiny (Hády 424 

m n. m.) (Motyčka et al., 2000). 

Hádecká plošina spadá k jihu výrazným svahem vázaným na zlom do Dyjsko - 

svrateckého úvalu. Její východní část prořezává a od Bělkova mlýna ji omezuje hluboké 

údolí Říčky. Do údolí Říčky vyúsťuje zleva Kamenný ţlíbek jako dolní část Hostěnického 

údolí (Motyčka et al., 2000). 

2.2  Geologie 

Moravský kras je tvořen ze širšího geologického pohledu paleozoickými 

(prvohorními) vápenci, které se ukládaly během devonu, přesněji od svrchního eifelu (u 

Vavřince) do spodního famenu (u Mokré).  

Na jejich bázi se nacházejí pískovce a slepence. Leţí diskordantně na vyvřelých a 

metamorfovaných horninách brněnského masivu, které jsou proterozoického stáří 

(Motyčka et al., 2000). 

Část pískovců zastupujících se laterálně s vápenců je nepochybně devonského stáří, 

spodní části těchto klastik však mohou být starší, coţ dnes naznačují ojedinělé nálezy 

kambrických mikrofosílií (Motyčka et al., 2000). 

Plošně nejrozšířenější část bazálních klastik je stáří ems - eifel. Vloţky klastik 

laterálně přerušují i karbonátovou sedimentaci, nebo tvoří čočky a výplně paleokrasu při 

hranici karbonátových megacyklů.  
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Moravský kras tvoří hlavní karbonátovou jednotku, je aţ 1000 m mocný komplex 

vápenců a dolomitů. Jsou to sedimenty rozlehlých mělkovodních plošin útesů, lagun a 

ramp, označované jako macošské souvrství. 

V macošském souvrství jsou zpravidla přítomny čtyři velké sedimentární cykly 

sloţené z mnoha podruţných transgresně - regresních cyklů. Střídají se zde tmavě 

zbarvené vápence s brachiopody a amfiporami na bázi cyklu se světlými stromatoporoido - 

korálovými lavicemi nebo biohermami a útesy ve svrchní části cyklu (Motyčka et al., 

2000). 

V depresích se hromadily převáţně tmavé lavicovité vápence, zatímco na elevacích 

byly častější světlé útesové vápence a také četná přerušení sedimentace v důsledku 

vynoření. 

Nadloţním karbonátovým komplexem je líšeňské souvrství, které má dva členy: 

vápence křtinské a hádsko - říčské. Tyto jsou většinou výrazně vrstevnaté v důsledku 

střídání jílovitého a vápnitého materiálu během sedimentace. 

Dokladem období nejintenzivnějšího variského vrásnění jsou v těsné blízkosti 

Moravského krasu rytmicky vrstevnaté horniny, které se označují jako kulm nebo 

karbonský flyš. V jiţní části Drahanské vrchoviny jsou časté slepence zpočátku pestrého, 

později ortorulového valounového sloţení, severněji pak zcela převaţuje střídání drob 

(pískovců), prachovců a břidlic (Motyčka et al., 2000). 

Pro severní část Moravského krasu je charakteristická regionální kliváţ směru SSV 

- JJZ, která je ukloněna k západu. 

Kras se vyvinul v 3 - 6 km širokém a 25 km dlouhém pruhu devonských vápenců, 

který se táhne od městských částí Brno - Líšen a Maloměřice severním směrem ke Sloupu 

a Holštejnu. Podkladem Moravského krasu je intruzivní těleso brněnského masivu 

proterozoického stáří, sloţené především z granitoidních hornin. Geologický vývoj 

Moravského krasu začal ve středním devonu, kdy poklesl východní okraj brněnského 

masivu a vytvořila se mořská sedimentační pánev. Nejstaršími horninami jsou pestře 

zbarvené pískovce, arkózy a slepence, bazální klastika devonu, lemující západní okraj 

celého Moravského krasu (Hromas et al., 2009). 
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Ve středním a svrchním devonu je vápencová sedimentace reprezentována 

macošským souvrstvím. Sedimentace souvrství proběhla v několika cyklech, takţe oba 

základní typy se v průběhu geologického vývoje Moravského krasu několikrát opakují 

(Hromas et al., 2009). 

Za nejstarší jsou povaţovány bazální polohy laţáneckých vápenců - josefovské 

vápence. Mají tmavošedou barvu a jsou uloţeny ve výrazných deskách aţ lavicích. Je to 

sediment příbřeţní zóny, místy tvořený akumulacemi schránek tlustoskořepatých 

brachiopodů rodu „Bornhardtina”. Láţanecké vápence se od josefovských liší především 

jiným spektrem fosilií, zejména stromatopor rodu „Amphipora”, a jinou strukturou horniny 

(Hromas et al., 2009). 

Nejmohutnějším a nejlépe vyvinutým komplexem organogenních karbonátů 

Moravského krasu jsou vilémovické vápence. Místy obsahují celé biohermy budované 

korály např. rodů „ Caliopora, Alveolites ” a stromatoporami např. rodů „Actinostroma a 

Amphipora”.Vilémovické vápence jsou velmi jemně zrnité, hrubě lavicovité aţ masivní, 

světle šedé barvy. Z chemického hlediska jsou to velmi čisté vápence, optimální hornina 

pro tvorbu krasových jevů (Hromas et al., 2009). 

Vápencová sedimentace Moravského krasu byla ukončena v nejsvrchnějším devonu 

a spodním karbonu líšeňským souvrstvím, které je rovněţ sloţeno ze dvou typů vápenců. 

Jde o pestře zbarvené hlíznaté křtinské vápence s úlomky starších vápenců a s terigenním 

materiálem. Lemují vápencový pruh Moravského krasu na východě, zejména v okolí Křtin 

a Jedovnic. V jiţní části leţí organodetritické hádsko - říčské vápence. Silně zkrasovělé 

vápence macošského souvrství zaujímají plochu cca 69 km
2
, velmi slabě zkrasovělé 

vápence líšeňského souvrství zaujímají plochu cca 9 km
2
 (Hromas et al., 2009). 

V nadloţí líšeňského souvrství jsou usazeny nekrasové flyšové sedimenty spodního 

karbonu, tzv. drahanského kulmu. Jsou to zejména břidlice, droby a slepence. Na 

vápencových komplexech paleozoika Moravského krasu zůstaly dochovány drobné 

denudační ostrůvky mladších mezozoických sedimentů. K dalším sedimentárním horninám 

patří terciérní jíly, písky a štěrky bádenské transgrese, které jsou uloţeny ve dně krasových 

ţlebů, dále rozmanité sedimenty a rezidua kvartéru, jako jsou např. štěrkopísky, spraše 

apod. Kvartérní sedimenty dosahují ve Sloupském a Holštejnském údolí mocnosti několika 

desítek metrů, rovněţ se vyskytují v jeskyních, zejména jeskynní hlíny, štěrky a 
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štěrkopísky. Moravský kras byl v průběhu geologického vývoje deformován horotvornými 

procesy za vzniku zlomových systémů, vrás apod (Hromas et al., 2009). 

2.3  Hydrologie 

Hlavní toky, které odvodňují Moravský kras jsou: Říčka, Křtinský potok a Punkva. 

Severní část je vázaná na povodí Punkvy, střední na Křtinský potok a jiţní na povodí 

Říčky. Toky přitékající od severu a východu z vyššího reliéfu Drahanské vrchoviny se na 

vápencích Moravského krasu ztrácejí v ponorech a propadáních do podzemí, kde pokračují 

jako podzemní krasové toky (Motyčka et al., 2000). 

Základní hydrografické členění severní části Moravského krasu rozlišuje tři 

ponorné oblasti. Na severozápadním okraji je to oblast sloupská (Sloupský potok - Luha, 

Ţďárná, Němčický potok), na severovýchodě oblast holštejnská (Bílá voda) a na 

východním okraji oblast ostrovská (Lopač, Krasovský potok, Vilémovický potok). Na 

jihozápadě severní části Moravského krasu je vývěrová oblast, která celou severní část 

Moravského krasu odvodňuje říčkou Punkvou do Svitavy (Motyčka et al., 2000). 

Povodí Punkvy měří na horním toku mimo vápence Moravského krasu (tj. v 

Konické vrchovině) 130,6 km
2
. v krasovém území cca 29 km

2
 a na dolním toku jiţ za 

hranicí krasu 10,8 km
2
. Hlavními zdrojnicemi jsou Sloupský potok a Bílá voda. Sloupský 

potok - Luha, zaujímá plochu povodí 50,4 km
2
, pramení ve výšce 694 m n. m. a propadá se 

jiţně od Sloupu ve výšce 459 m n. m., délka toku je po ponor 15,5 km. Bílá voda má 

plochu povodí 66,6 km
2
, pramení ve výšce 538 m n. m., propadá se jiţně od Holštejna v 

Nové Rasovně v nadmořské výšce 443 m n. m., délka toku po ponor je 22,2 km. Spojením 

těchto toků v podzemí se vytváří říčka Punkva, která se na denním světle objevuje v 

Macoše a vzápětí ve Výtoku Punkvy v Pustém ţlebu (Motyčka et al., 2000). 

Přítoky z ostrovské oblasti mají povodí na Konické vrchovině 9,4 km
2
. Vyvěrají 

společně v tzv. Malém výtoku Punkvy v Pustém ţlebu. Dnes dochází k mimoúrovňovému 

kříţení toku ostrovských vod a Punkvy, které zapříčinil člověk při raţbě odvodňovací štoly 

do Macošských vodních dómů Punkevních jeskyní (Motyčka et al., 2000). 

Alochtonní vody, přitékající z nekrasových částí Drahanské vrchoviny,se na 

geologické hranici s devonskými vápencitéměř okamţitě ztrácejí do podzemí (Hromas et 

al., 2009). 
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2.4  Klimatologie 

Klima v oblasti Moravského krasu je výrazně ovlivněno členitým reliéfem, takţe se 

zde uplatňují do značné míry specifické mikroklimatické poměry, které se projevují 

četnými zvláštnostmi ve srovnání s podnebím sousedních oblastí (Internet 1). 

Podle průměrných ročních teplot je nejteplejší jiţní část krasu (8,4 °C). Od Ochozu 

po Jedovnice lze zhruba vymezit střední část krasu s průměrnou roční teplotou 7,7 °C. V 

severní části krasu klesá průměrná roční teplota vzduchu 6,5 °C (Internet1). 

Roční chod teploty vzduchu vyjádřený průměrnými měsíčními teplotami ukazuje, 

ţe nejchladnějším měsícem je leden, jehoţ teplota se pohybuje v jiţní části krasu kolem - 

2,1 °C, ve střední části krasu je - 2,8 °C a v severní části krasu je - 3,7 °C (Internet 1). 

Nejteplejším měsícem je obvykle červenec, jehoţ průměrná teplota se pohybuje v 

jiţní části krasu kolem 18,4 °C, ve střední části krasu 18 °C a v severní části krasu 16,2 °C. 

V jiţní části Moravského krasu dochází na jaře ke dřívějšímu a intenzivnějšímu 

oteplení (rozdíl v průměrné teplotě dubna mezi jiţní a severní částí krasu je 2,5 °C, ale na 

podzim nejsou rozdíly v teplotách významné) (Internet 1). 

Roční sráţky:    505 mm 

Průměrná roční teplota:  9,4 °C 

 

3. FENOMÉN JESKYNÍ OD PRAVĚKU PO 

SOUČASNOST  

Řada jeskyní Moravského krasu má význam paleontologický a archeologický. 

Zvláštností jsou nálezy pleistocenních obratlovců, zejména jeskynních medvědů „Ursus 

spelaeus”. Světový význam mají archeologické nálezy mladokvartérních kultur, zejména 

rytiny na kostech z jeskyně Pekárny a kosterní pozůstatky neadrtálských lidí z jeskyní 

Kůlny a Švédův stůl. Velká většina sídel je soustředěna v blízkosti ponorů či vývěrů a 

stálých toků (např. Kůlna, Kolíbky, Býčí skála apod.), zatímco mikroklimaticky 

příhodnější avšak bezvodé úseky (např. Pustý ţleb) jsou téměř neobývané (Hromas et al., 

2009). 
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Geologická rozmanitost území Moravského krasu umoţňovala jiţ od pravěku 

vyuţívání nerostného bohatství. Nahodilý povrchový sběr vedl k výrobě kamenných 

nástrojů, především rohovců z jurských pokryvů a ze zvětralin rudických vrstev. V době 

ţelezné přibyly sběry povrchových limonitických ţelezných rud. K prvnímu zpracování 

ţeleza v Moravském krasu došlo v mladším halštatu. Přímým dokladem hutnictví je 

Wanklův nález kovářské dílny v předsíni jeskyně Býčí skála. V době slovanské dochází ke 

značnému rozvoji ţelezářství, které bylo prokázáno archeologickými nálezy starých hutí 

(Hromas et al., 2009). 

Ve 2. polovině 18. a 19. století těţba a zpracování ţelezné rudy doznalo 

kvalitativního a kvantitativního skoku. Hloubka šachet se pohybovala mezi 20 - 140 metrů. 

Těţba rud byla kvůli vyčerpání loţisek a nerentabilnost těţby ukončena v roce 1896. 

Zpřístupňovací práce aţ do poloviny 20. století přinášely vţdy závaţné negativní zásahy 

do podzemního reliéfu jeskyní (Hromas et al., 2009). 

V Moravském krasu se jedná o provedená důlní díla - štoly, úpravy vodní plavby, 

změnu hydrografie podzemního toku Punkvy, přemisťování jeskynních sedimentů apod., 

které jsou bohuţel nevratného charakteru. Tyto zásahy se nejvíce projevily při 

zpřístupňování Punkevních jeskyní, ale trvale poškodily všechny zpřístupňené jeskyně. 

Turistický provoz přináší další poškozování, hlavně devastaci krápníkové výzdoby 

návštěvníky (Hromas et al., 2009). 

3.1 Výzkum: historie x současnost 

V roce 1608 píše O. Crolius o nálezech kostí v jeskyni Výpustek. V roce 1609 píše 

Boetius de Bodt také o nálezech kostí v jeskyni Výpustek. V roce 1663 M. A. Vigsius 

vydal latinsky psanou knihu „Údolí křtu neboli Křtinské” (Hromas et al., 2009). 

V roce 1669 vydal J. F. Hertod z Todtenfeldu knihu „Tartaro - Mastix Moraviae - 

Podzemní bič Moravy”. V roce 1669 A. Dores vykonal turistický výlet z Brna k Macoše. 

První průzkumník Macochy byl pětadvacetiletý minoritský mnich L. Schopper. Dne 23. 

května 1723 se nechal spustit do propasti (Hromas et al., 2009). 
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V roce 1748 J. A. Nagel prozkoumal Sloupské jeskyně, Kůlnu, jeskyni Ostrovskou 

a Macochu. V roce 1776 kníţe K. J. Salm sestoupil do Macochy. V roce 1784 sestoupil do 

Macochy K. J. Rudzinsky - sestrojil první půdorys a řez (Hromas et al., 2009). 

V roce 1796 inţenýr K. Süzs sestavil plán Sloupských jeskyní. Patrně 

nejkrásnějším historickým obrazem jeskynního interiéru je akvatinta kníţecího 

esterházského z roku 1792 (Hromas et al., 2009). 

V roce 1815 K. Horký vyslovuje názor, ţe vody ze Sloupu tečou pravděpodobně 

podzemím pod ostrovskými poli k Ostrovu a odtud Macochou k výtoku Punkvy. V roce 

1834 K. z Reinchenbachu zpracoval první geologickou mapu Blanenska, provedl 

výškopisná měření a jako první popsal celý systém ponorných vod Punkvy a jejich 

souvislosti. Dal i první podněty k dalším průzkumům (Hromas et al., 2009). 

Od roku 1852 začal v Moravském krasu systematické výzkumy lékař Jindřich 

Wankel. Se spolupracovníky prozkoumal všechny větší jeskyně, sestoupil do Macochy a 

vývěrem Punkvy proplaval aţ do vzdálenosti 80 metrů. Wankel dal podnět ke zmapování 

20 jeskynních systémů kvalifikovanými důlními měřiči a věnoval se archeologickým a 

paleontologickým výzkumům. Zastavil kopání kostí ve Sloupských jeskynních pro výrobu 

spodia (Hromas et al., 2009). 

Při archeologickém výzkumu Býčí skály nalezl pod sintrovou deskou přes sto 

paleolitických nástrojů. Při dalších výkopech byla objevena bronzová soška býčka, 

zdobená ţelezem (Hromas et al., 2009). 

Roku 1872 byly objeveny také lidské kostry, uťaté ruce, zbraně, nádoby se 

zuhelnatělým obilím, kovárnu, bronzové ozdoby aj. (Hromas et al., 2009). 

K. Kořistka, který v rámci hypsometrických měření Moravy zaloţil v Moravském 

krasu trigonometricky přesně zaměřené body. Na jejich základě navrhl a publikoval 

orograficko - hydrografické rozdělení Moravského krasu (Hromas et al., 2009). 

M. Kříţ obrátil svou pozornost k jeskyním ve ţlebech, zaznamenal propadání u 

Vilémovic a schématicky zakreslil části Sloupských jeskyní, Býčí skálu a Výpustek. V 

roce 1878 jeho zásluhou byly vyměřeny nivelační sítě v krasu, coţ umoţnilo řešit 

hydrologické a genetické problémy (Hromas et al., 2009). 
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Začátkem 20. století započaly aktivity Karla Absolona obdobím výzkumů 

Moravského krasu, doprovázené rozsáhlými výkopy, vyklízením sedimentů a závalů, 

pronikáním do podzemí hornickými metodami a s potápěčskou technikou. Se svými 

spolupracovníky postupně objevil a zpřístupnil podzemí Punkvy a dno Macochy. Zaslouţil 

se na objevu Kateřinské jeskyně, výzkumu Pekárny a mnoha dalších lokalit (Hromas et al., 

2009). 

Zejména aktivita amatérských speleologů vedla k objevům dalších velkých jeskyní: 

v systému Rudického propadání a Býčí skály, na podzemním toku Bílé vody, vrcholící 

objevem Amatérské jeskyně. Od 2. poloviny 17. století byly navštěvovány jeskyně 

Výpustek, Staré skály, Kůlna a Nicová (Hromas et al., 2009). 

Roku 1830 nebo 1831 byla objevena Ochozská jeskyně, byla otevřena pro veřejnost 

roku 1840. (hrabě Ditrichstein) 29. září 1786 návštěva spodních pater Sloupských jeskyní, 

kde byly zbudovány dřevěné schodiště o 131 stupních (Hromas et al., 2009). 

Ke konci 18. století nechal Salm pro návštěvy několikrát osvětlit Ostrovskou vodní 

jeskyni. M. Kříţ ji nechal roku 1881 osvětlit obloukovými lampami. Roku 1882 byl vydán 

návštěvní řád zpřístupněné Sloupské jeskyně (Hromas et al., 2009). 

V roce 1909 Absolonovi lidé objevili a hned roku 1910 veřejnosti zpřístupnili 

Kateřinskou jeskyni a první krápníkové síně suché části jeskyní Punkevních. Od roku 1924 

Ostrovští občané pod vedením J. Šamalíka pronikali do jeskyně Balcarky, zpřístupněna 

byla v roce 1926 a ve větším rozsahu v roce 1938 (Hromas et al., 2009). 

V letech 1920 - 1933 otevírání jeskyní na podzemní Punkvě z vývěru Karlem 

Absolonem, spojené s prostřelováním stropních koryt a sifonů, zasypáváním sifonových 

tůní a raţbou 400 metrů dlouhé odvodňovací štoly, bylo zásahem, který proměnil část 

jeskynního systému v umělé podzemní dílo. Výrazně poznamenal vodní a klimatické 

poměry jeskyní a patrně značnou měrou přispěl k degradaci jejich krápníkové výzdoby. 

Přispěl také ke slávě a ekonomickému povznesení Moravského krasu. 
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Výzkumy v letech 1959 - 1961 

V letech 1959 - 1961 se v severní části Moravského krasu postupně formuje 

skupina amatérských speleologů, které spojuje myšlenka objasnění podzemního toku Bílé 

vody mezi propadáním Nová Rasovna a propastí Macocha (Motyčka et al., 2000). 

Cestu k podzemnímu toku jím má otevřít nalezení dalšího pokračování jeskyně 

Plánivy (Motyčka et al., 2000). 

Pět členů Plánivské skupiny (M. Šlechta, J. Šlechta, V. Pípal, J. Vít senior a V. 

Zůbek) proniká v noci z 30. na 31. prosince 1964 do 50 metrů hlubokého dómu Halucinací, 

na jehoţ dně protéká potok. Je tak objeveno prvních 350 metrů podzemního toku Bílé vody 

mezi Novou Rasovnou a Macochou (Motyčka et al., 2000). 

Další postup uzavírají sifony 5. září 1965 během potápěčského průzkumu 

koncového sifonu zahynul člen Plánivské skupiny J. Šlechta. Pod vedením L. Slezáka 

začínají profesionální pracovníci s raţením chodby po toku Bílé vody (Motyčka et al., 

2000). 

Po odstřelech několika sifonů objevují stále nové sifony. Počátkem roku 1966 se 

plánivští ve snaze znovu proniknout na podzemní tok pouští do otvírky závrtu č. 37 U 

Kaštanu. V hloubce 45 metrů jsou zastaveni úzkým sifonem (Motyčka et al., 2000). 

V létě 1967 se Plánivská skupina pouští do otvírky závrtu Zelená tma. Po objevu 

Tramplerova dómu v hloubce 29 metrů jsou další práce ukončeny. 6. ledna objevuje pět 

členů Plánivské skupiny (J. Vít senior, F. Materna, M. Zahradníček, M. Šlechta a V. 

Zůbek) jeskyni Piková dáma, první ledovou jeskyni v Moravském krasu (Motyčka et al., 

2000). 

V roce 1958 byla objevena jeskyně Spirálka skupinou profesora Absolona pod 

vedením Ing. M. Kaly. 20. ledna 1968 se stal Cigánský závrt novým pracovištěm Plánivské 

skupiny. Jako první zde pravděpodobně prováděl orientační práce ve třicátých letech Ing. 

V. Brandstätter a v roce 1944 v závrtu krátkou dobu pracovala blanenská výzkumná 

skupina vedená J. Jalovým (Motyčka et al., 2000). 

V roce 1960 zahájila Pusto - ţlebská skupina pod vedením F. Musila seniora 

sondáţní práce v severní části západní stěny závrtu. Absolon zde dříve (1970) neúspěšně 
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navrhoval provedení systematických prací a také upozorňoval na zvláštní tvar závrtu a jeho 

strategickou polohu. 

V roce 1965 byly zahájeny práce pod vedením F. Kaly a po tříletém úsilí dosáhly 

hloubky 6 metrů. 10. února 1968 je podepsána písemná dohoda o spolupráci s Plánivskou 

skupinou Speleologického klubu. 30. listopadu jsou v hloubce 30 metrů objeveny první 

volné prostory (Plánivská skupina): 

1. První dóm 

2. Kruhový dóm 

V nejniţším místě těchto prostor bylo pokračováno v raţení šachty ve směru 

největšího proudění vzduchu a poklesu teploty (Motyčka et al., 2000). 

Dne 12. ledna 1969 po vytěţení dalších 10 metrů šachty pronikla trojice ve sloţení 

M. Šlechta, J. Sevránek a J. Vít senior do dalšího dómu, dlouhého 30 metrů. 18. ledna 

1969 se patřičně vyzbrojené druţstvo pouští do předběţného průzkumu rozsáhlého 

jeskynního systému (Motyčka et al., 2000). 

Objevná skupina se shromáţdila a společně pronikla do gigantického, 90 metrů 

dlouhého dómu a dále po svahu k aktivnímu toku Bílé vody. Pak prozkoumala postupně 

přilehlých 1,5 km chodeb a dómů (Motyčka et al., 2000). 

V roce 1983 ukázala pozdější měření při potápěčském průniku, ţe profesionální 

speleologická skupina pod vedením L. Slezáka pronikla jeskyní po toku Bílé vody aţ do 

vzdálenosti 130 metrů od přítokového sifonu Amatérské jeskyně (Motyčka et al., 2000). 

Počátkem února 1969 bylo dokončeno předběţné zaměření 2 km chodeb 

geologickým kompasem (Motyčka et al., 2000). 

V únoru 1969 byla barvícím experimentem prokázána souvislost toku s jeskyní 

13C. Při velmi nízkém stavu protekla obarvená voda neznámý úsek za cca 30 - 50 hodin. V 

březnu 1969 je vchod do jeskyně zajištěn ţeleznou bránou a šachta z větší části vybavena 

pevnými ţeleznými ţebříky. V dubnu je zahájen komplexní výzkum Amatérské jeskyně 

(Motyčka et al., 2000). 
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9. srpna 1969 byl členy Plánivské skupiny proveden potápěčský průzkum sifonu v 

odtokové části jeskyně na konci Povodňové chodby. Potápěči zjistili, ţe sifon je asi 6 - 8 

metrů dlouhý a 4 metry hluboký (Motyčka et al., 2000). 

Jeho druhá strana byla tvořena svahem, který dosahoval asi 40 cm pod strop a tím 

znemoţňoval vynořením. Po rozhrnutí vrstvy štěrků se potápěčům podařilo proniknout do 

nízké, asi 20 metrů široké suché chodby (Motyčka et al., 2000). 

Během října 1969 byly uskutečněny další ponory za účelem zmapování sifonu a 

prostor za ním, včetně části aktivního obtoku (Motyčka et al., 2000). 

2. a 3. ledna 1970 byla nivelována vstupní část Amatérské jeskyně od vchodu po 

hladinu aktivního toku. Plánivská skupina na jedné z akcí zjistila vloupání a provedení 

nepovoleného odstřelu části sifonu na konci Povodňové chodby (Motyčka et al., 2000). 

24. ledna 1970 konstatovalo několik nezávislých účastníků exkurze poškození 

pravé části sifonu způsobené pravděpodobně příloţnými náloţemi. V únoru 1970 byl 

uskutečněn další potápěčský průzkum za sifonem Povodňové chodby. 11. června 1970 

byly odebrány klíče od Amatérské jeskyně Speleologickému klubu. 29. srpna 1970 

odcházejí za sifon M. Šlechta a M. Zahradníček, téhoţ dne došlo k tragédii, potvrdily to 

lékařská vyšetření obou těl M. Šlechty a M. Zahradníčka. Těla byla objevena 2. září 1970 v 

15:20 asi 60 metrů za sifonem a v noci z 3. na 4. září 1970 byla těla dopravena na povrch. 

25. a 26. června 1971 byla uskutečněna průzkumná akce do Amatérské jeskyně (Motyčka 

et al., 2000). 

Výzkumy v letech 1971 - 1992 

V průběhu prosince 1971 a začátku ledna 1972 bylo provedeno pokusné čerpání 

sifonu (Motyčka et al., 2000). 

19. ledna 1972 byl sifon vyčerpán tak, ţe na dně zbylo jen 5 - 10 cm vody. V 

období od prosince 1971 do prosince 1972 proběhlo celkem 17 exkurzí do částí za 

sifonem. Roku 1973 byl vypracován projekt na raţení štoly z jeskyně U Javora do síňky.  

27. května 1973 se podařilo proniknout 67 metrů dlouhou úpadní štolou přesně do síňky 

(podnik Ingstav Praha). 18. prosince 1973 byla 35 metrů dlouhá štola dokončena (Motyčka 

et al., 2000). 
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V lednu 1974 byl napojen polygonový pořad jeskyně na povrchové body a 

zaměřeny významné povrchové jevy (Motyčka et al., 2000). 

15. dubna 1975 se podařilo dvojici potápěčů z Trygon klubu Brno proplavat do 

jezírka na dně Macochy. 20. dubna 1975 ukončili potápěči výzkum (Motyčka et al., 2000). 

Léta 1976 - 1992 

13. října 1978 se podařilo zdolat skalní okno nad přítokovým sifonem a objevit 

pokračování o celkové délce přes 1 km, končící opět sifonem. V roce 1979 je Absolónův 

dóm upraven pro potřeby speleoterapie, včetně instalace elektrického osvětlení (Motyčka 

et al., 2000). 

V roce 1980 se potápěči pokusili proniknout Předmacošským sifonem ze strany 

Červikových jeskyní. Postoupili jen do vzdálenosti 150 metrů. V průběhu roku 1981 je 

dokončena rekonstrukce vstupní šachty do Staré Amatérské jeskyně. Během roku 1988 

byla přeměřena hlavní část polygonového tahu jeskyně (Motyčka et al., 2000). 

V roce 1988 byl proveden průnik systémem aktivního obtoku Bílé vody. V roce 

1989 byl znovu proplaván sifon mezi Amatérskou jeskyní a jeskyní 13C, v roce 1990 

zmapován. V roce 1992 byly ukončeny výzkumné a topografické práce. V letech 1991 - 

1993 proběhl v Amatérské jeskyni, na dně propasti Macochy a v Punkevních jeskyních 

entomologický průzkum (Motyčka et al., 2000). 

Výzkumy v letech 1993 - 1998 

Na jaře 1993 dochází k předání klíčů od Nové Amatérské jeskyně Plánivské 

skupině, která po 23 letech můţe pokračovat ve výzkumu. Nejvíce poškozená oblast je 

kolem Absolónova dómu. V celém hlavním koridoru Macošské chodby jsou určeny a 

vyznačeny chodníky, aby nedocházelo k dalšímu poškození povrchové výzdoby chodby 

(Motyčka et al., 2000). 

Rok 1993 

Začátkem května se Plánivská skupina zamořila na systematický průzkum komínů. 

Nejprve byly zdolány dva komíny v Říceném dómu v Bludišti M. Šlechty. 
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V říjnu nízké vodní stavy umoţnily vylezení dvou komínů v přítokové části 

Krematoria (Komín I. a II.). Dále byl nalezen Komín III. v odtokové chodbě Krematoria. 

Koncem října se podařilo vylézt komín Moa - moa ve spodní části Katedrály J. Šlechty. V 

prosinci přišel na řadu komín v hlavní části Katedrály s lákavým oknem zdobeným 

bělostným sintropádem (Motyčka et al., 2000). 

Komín byl dolezen aţ v roce 1994. V letech 1993 - 1996 byl prováděn výzkum 

sedimentárních výplní v Západní macošské větvi a také během roku 1993 probíhala hlavně 

explorační činnost, mapování odboček a lezení komínů. Největším objevem se v listopadu 

stalo nalezení horizontálního patra ve Sněhovém komínu (Motyčka et al., 2000). 

Rok 1994 

4. - 18. června byl zdolán Půlměsíční komín a objeveno horizontální patro v délce 

150 metrů. V září pokračuje průzkum a mapování partií kolem Černého dómu. 30. dubna 

byl objeven rozsáhlý systém horního patra s unikátní krápníkovou výzdobou (U Ozvěny) 

(Motyčka et al., 2000). 

Rok 1995 

Bylo zahájeno vzorkování skapových vod na Galerii v Západní macošské větvi 

(Motyčka et al., 2000). 

Rok 1996 

V roce 1996 pokračuje výzkum i přes ztrátu lezeckého materiálu a výzbroje při 

poţáru výzkumné stanice Plánivské skupiny 9. ledna 1996. Do konce roku 1997 se 

podařilo dokončit prolongaci a dokumentaci komínů větve vázané na aktivní a fosilní tok 

Bílé vody (Motyčka et al., 2000). 

V roce 1998 se podařilo dokončení speleologického průzkumu Sloupského 

koridoru, dokončení téměř všechny terénní práce s jeho mapováním. Celý rok 1999 byl 

věnován shromaţďování získaných výsledků a jejich zpracování do výsledné podoby 

(Motyčka et al., 2000). 
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4 KAREL ABSOLON – SPELEOLOG 

Byl to český speleolog, archeolog, geograf a paleontolog, který se narodil dne 16. 6. 

1877 v Boskovicích. Jeho matka se jmenovala Karolína Wankelová (1855 – 1941) a otec 

MUDr. Vilibald Absolón (1843 – 1882) (Absolon, 1970). 

Byl to vnuk známého moravského archeologa a krasového badatele MUDr. 

Jindřicha Wankela (1821 – 1897). Byl také hutním lékařem v Blansku, který zemřel 5. 4. 

1897 (Internet 2). 

Kdyţ bylo Karlu Absolonovi pět let, zemřel mu otec, a tak na další jeho vývoj měl 

velký vliv jeho děd Dr. Wankel (Absolon, 1970). 

Jeho bydliště byly v Brně na ulici Veveří 6 od roku 1930, na ulici Koliště 47 do 

roku 1945 a na ulici Liliová 31, ta byla přejmenovaná na Všetičkovu roku 1946, zde byl od 

22. 5. 1945 (Internet 2). 

Studoval na Českém gymnáziu v Brně, kde roku 1897 maturoval. V letech 1898 – 

1904 studoval zoologii a geografii na UK v Praze. Roku 1907 se stal soukromým 

docentem fyzického zeměpisu. V roce 1931 byl jmenován řádným profesorem zeměpisu, 

paleontologie a zoogeografie na UK v Praze. Je objevitelem tzv. Věstonické Venuše 

(1925) – paleolitické ţenské plastiky (Internet 2). 

První Absolonovy práce, týkající se Moravského krasu, jsou téměř výhradně 

zoologické. Své práce uveřejnil Absolon v roce 1900 ve Věstníku Klubu přírodovědeckého 

v Prostějově a další studie vyšly hlavně v „Zoologischer Anzeiger”. Absolonovy první 

zoologické práce měly velmi dobrou vědeckou úroveň a vzbudily pozornost i v cizině. 

Absolon však vedle svých zoologických studií konal současně v Moravském krasu 

výzkumy speleologické, které přinášely řadu nových objevů. O svých výzkumech a 

objevech v jeskynním podsvětí Moravského krasu uveřejňoval Absolon řadu článků a prací 

v časopise Vesmír, v Časopise turistů, ve výročních zprávách Komise pro přírodovědecké 

prozkoumání Moravy aj. a téţ v denním tisku (Absolon, 1970). 

Rozsáhlý speleologický výzkum v území Moravského krasu zahájil jiţ roku 1897 a 

z výsledků svých prvních studií v tomto území předloţil disertační práci, na jejímţ základě 

po sloţení rigoros z geografie, geologie a filosofie byl roku 1903 na české univerzitě 

promován na doktora filosofie (Absolon, 1970). 
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Od roku 1907 se stal asistentem u prof. Filipa Počty v geologickém ústavu UK 

v Praze. V letech 1907 – 1938 byl kustod zoologických sbírek Moravského zemského 

muzea v Brně (Absolon, 1970). 

Jeho díla jsou archeologické výzkumy v Býčí skále, Dolních Věstonicích, Pekárně, 

Předmostí a objevy v Moravském krasu: Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, propast 

Macocha. Karel Absolon patřil k nejpřednějším a ve světě nejznámějším zástupcům naší 

předválečné vědy (Internet 2).  

Speleologické výzkumy v Moravském krasu začal prof. Absolon v Sloupských 

jeskynních a zaslouţil se zde zvláště o prozkoumání hlubokých podzemních propastí a 

spodních jeskynních pater (Absolon, 1970). 

A nejtěţší problém, který Absolon začal řešit jiţ na počátku své badatelské činnosti 

a jejţ nakonec skutečně rozřešil, je propast Macocha a jeskynní systém kolem ní a 

zpřístupnění dna Macochy po suchu i po vodě (Absolon, 1970). 

Původním vědeckým zájmem mladého badatele byl výzkum jeskynního hmyzu. 

Entomologické sběry temnostní fauny v něm brzy probudily zájem o průzkum jeskyní. Do 

roku 1908 prozkoumal a zdokumentoval většinu jeskyní severní části Moravského krasu a 

Rudického propadání. Několikrát sestoupil s přáteli do Macochy a po vzoru průkopnického 

stylu francouzského speleologa E. A. Martela se mu v mnohých známých jeskyních 

podařilo proniknout do nových rozsáhlých prostor (Internet 2). 

Na dno Macochy sestoupil Absolon se svými druhy na pěti expedicích 

podniknutých v letech 1901, 1903, 1905, 1907 a 1909. Na těchto expedicích pořídil velmi 

přesný topografický plán dna Macochy a jejího vyústění na povrch. Byly při tom objeveny 

nové, dříve neznámé jeskynní prostory, do nichţ lze vniknout ze dna Macochy (Absolon, 

1970). 

V rámci Přírodovědeckého klubu zakládá jeskynní sekci, jejíţ členové se roku 1909 

prokopali do prvních krápníkových dómů Punkevních jeskyní, kterými se lze dostat na dno 

Macochy suchou cestou z Pustého ţlebu, a do pokračování jeskyně Kateřinské. Patří to 

k nejvýznamnějším úspěchům prof. Absolona. Zpřístupnění dna Macochy Punkevními 

jeskyněmi bylo uskutečněno koncem ledna 1914 (Internet 2). 
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Své poznatky uloţil do monografie „Kras Moravský”, která je dodnes ceněnou 

ozdobou kaţdé speleologické knihovny. Roku 1907 se tak mohl habilitovat na praţské 

univerzitě jako soukromý docent fyzického zeměpisu s prací o historickém vývoji 

problému podzemních toků Punkvy (Absolon, 1970). 

Roku 1908 odchází z místa asistenta geologického ústavu UK a vrací se na Moravu, 

kde získal funkci kustoda zoologického oddělení Moravského zemského muzea. 

Archeologie starší doby kamenné se Karlu Absolonovi stává hlavním pracovním polem po 

celé dvě následující desetiletí (Internet 2). 

V roce 1916 začíná pořádat sbírky M. Kříţe a K. J. Mašky a obrací svou pozornost 

k archeologii paleolitu. Na základě stávajících sbírek a vlastních nových objevů můţe nyní 

budovat své eminentní postavení ve světové vědě a rozmnoţovat čestná členství dlouhé 

řady úctyhodných institucí (Absolon, 1970). 

Další etapa výzkumných a objevných prací prof. Absolona byla zahájena po roce 

1920 a soustředila se na objev pozoruhodného podzemního toku Punkvy mezi Macochou a 

výtokem Punkvy v Pustém ţlebu, ale také na zpřístupnění dna Macochy vodní cestou 

podzemním tokem Punkvy. Prof. Absolon po teoretickém rozboru hydrologických poměrů 

Punkvy pouţil za pomoci techniků stroje a čerpadla k hledání podzemních řek, tímto se 

v dějinách vědecké speleologie a krasové hydrologie začalo pouţívat zcela nového 

způsobu hledání těchto podzemních řek (Absolon, 1970). 

V sídlišti lovců mamutů u Dolních Věstonic spatřuje rozsáhlé „paleolitické 

Pompeje” a k jejich publikaci zakládá z vlastních prostředků samostatnou řadu monografií. 

V ní postupně vycházejí zevrubné pracovní zprávy za prvé tři výzkumné sezóny (1924 – 

1926), zatím co výsledky výzkumů nejdůleţitějšího středoevropského sídliště lovců sobů 

(Magdalénin) v jeskyni Pekárně (1925 – 1930) se objevují na stránkách časopisu 

Moravského zemského muzea (Internet 2). 

Propagaci výzkumů moravského paleolitu je určen pavilon „Člověk a jeho rod” na 

jubilejní výstavě v roce 1928, přemístěný později pod názvem Anthropos do jiných prostor 

brněnského výstaviště. 27. 6. 1930 navštívil pavilon Anthropos prezident T. G. Masaryk a 

věnoval půl milionu Kč na zřízení stejnojmenného ústavu. Světové veřejnosti adresoval 

sérii populárních a bohatě ilustrovaných statí v tehdy nejprestiţnějším společenském 

ţurnálu „THE ILLUSTRATED LONDON NEWS” (Internet 2). 
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Současně s archeologickými výzkumy řídil práce na podzemní Punkvě za 

Macochou, kde sváděl heroický zápas za překonání hlubokých sifonů. 4. 2. 1933 ve 20. 

hodin po mohutném nasazení ponorných pump byl překonán poslední sifon na Punkvě za 

Macochou (Internet 2). 

Roku 1933 se tedy uskutečnilo první vniknutí do Macochy po vodě a téhoţ roku, 

dne 1. 7. byla slavnostně otevřena podzemní plavba z Macochy do Pustého ţlebu. A tím se 

první návštěvníci projíţděli na lodičkách. Při tom všem ještě přednášel na Karlově 

Univerzitě, kde roku 1927 získal post bezplatného řádného profesora pro obor geografie, 

paleoantropologie a zoogeografie (Internet 2). 

Profesor Absolon se však ve své badatelské činnosti neomezil jen na Moravský 

kras, nýbrţ obrátil svou pozornost k největšímu evropskému krasovému území 

v Dinarském pohoří bývalé Jugoslávie, kam podnikl mnoho výzkumných cest (Absolon, 

1970). 

V letech 1927 – 1929 organizuje Absolon raţení odvodňovací štoly na Punkvě za 

Macochou. Výzkumy v Dolních Věstonicích skončily v roce 1938. Roku 1936 objevili 

skulpturu portrétu paleolitického člověka v Dolních Věstonicích. 4. 11. 1938 odešel do 

důchodu na vlastní ţádost (Internet 2). 

Okupace těţce postihla profesora Absolona. Dr. Karl Hucke z Kielu, nacisty 

dosazený ředitel Moravského zemského muzea, zbavil profesora Absolona vedení jemu 

svěřených muzejních oddělení i správy výstavy Anthropos a vykázal ho z muzea. 

Obrovská soukromá Absolonova knihovna, umístěná v muzeu, byla konfiskována a 

Absolonovi byly odcizeny četné rukopisy a drahocenné výkresy a jiné doklady pro 

připravovaná díla. Absolonovi nebylo dovoleno pokračovat ve výzkumu Moravského 

krasu a byl mu i zakázán vstup do všech jeskyní, jeţ Absolon objevil a pro veřejnost dal 

zpřístupnit (Absolon, 1970). 

V roce 1945 vyšly dvě největší archeologické monografie Karla Absolona. A v roce 

1946 v Moravanech nad Váhem vede své poslední archeologické výzkumy. Profesor 

Absolon v posledních letech svého ţivota zpracovával výsledky své celoţivotní badatelské 

činnosti. Zanechal řadu obsáhlých rukopisů připravených k tisku (Absolon, 1970). 

Dne 6. 10. 1960 umírá Karel Absolon v Brně. 
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5. INFORMAČNÍ TABULE 

5.1 Karel Absolon – speleolog 

Byl to český speleolog, archeolog, geograf a paleontolog. Začátkem 20. Století 

započaly aktivity Karla Absolona. Byly doprovázeny rozsáhlými výkopy, vyklízením 

sedimentů a závalů, pronikáním do podzemí hornickými metodami a s potápěčskou technikou. 

Konal v Moravském krasu výzkumy speleologické, které přinášely řadu nových objevů 

(Absolon, 1970). 

5.2 Karel Absolon – průzkumník 

Do roku 1908 prozkoumal a zdokumentoval většinu jeskyní severní části Moravského 

krasu a Rudického propadání (Absolon, 1970). 

5.3 Karel Absolon – objevitel 

Profesor Karel Absolon udělal největší objevitelský a technický čin v podzemí 

Moravského krasu a to, ţe zpřístupnil dno propasti Macochy suchou cestou Punkevními 

jeskyněmi a později také vodní cestou Macošskými vodními dómy kolem Pohádkového 

dómu. Je objevitelem tzv. Věstonické Venuše (1925) – paleolitické ţenské plastiky. 

Objevení Punkevních jeskyní se datuje k roku 1909. Zaslouţil se také na objevu Kateřinské 

jeskyně, výzkumu Pekárny a mnoha dalších lokalit (Absolon, 1970). 

5.4 Karel Absolon – ”ničitel” 

V letech 1920 – 1933 otevírání jeskyní na podzemní Punkvě z vývěru Karlem 

Absolonem, spojené s prostřelováním stropních koryt a sifonů, zasypáváním sifonových tůní a 

raţbou 400 metrů dlouhé odvodňovací štoly, bylo zásahem, který proměnil část jeskynního 

systému v umělé podzemní dílo. 1. 7. 1933 se uskutečnila první plavba na lodičkách pro 

návštěvníky. Výrazně poznamenal vodní a klimatické poměry jeskyní a patrně značnou měrou 

přispěl k degradaci jejich krápníkové výzdoby. Přispěl také ke slávě a ekonomickému 

povznesení Moravského krasu (Absolon, 1970). 
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Obr. č.1 ,2, 3: Karel Absolon v mládí, Věstonická venuše, Karel Absolon ve starším věku 

(Internet 3)  

                

Obr. č.4, 5: Propast Macocha, informační cedule – Punkevní jeskyně (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.6: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň (vlastní foto)    
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6. ZÁVĚR 

Profesor Karel Absolon udělal největší objevitelský a technický čin v podzemí 

Moravského krasu a to, ţe zpřístupnil dno propasti Macochy suchou cestou Punkevními 

jeskyněmi a později také vodní cestou Macošskými vodními dómy kolem Pohádkového 

dómu. Toto vše rozhodně zůstane nerozlučně spojeno s jeho jménem. Absolonova 

šedesátiletá badatelská práce ve speleologii, zoologii a archeologii byla, je a bude známá 

v celém vědeckém světě, doma i za hranicemi našeho státu.  

Během svého ţivota profesor Karel Absolon nashromáţdil obrovské mnoţství 

vědeckého, uměleckého i literárního materiálu. Moravský kras byl pro něj území, které 

nade vše miloval a kde denně pracoval. Byl jeho nejlepším znalcem. Nejpodstatnější část 

materiálu, obohacená neobyčejnými ţivotními zkušenostmi, je uloţena v jeho 

dvousvazkovém díle Moravský kras. Oba svazky jsou velmi zajímavé, obsahují hodně 

informací, které zjišťoval během svých výzkumů a expedic se svým kolektivem. Dočteme 

se v nich o výzkumech a objevech vykonaných v hydrografické soustavě podzemní říčky 

Punkvy, tj. v severní části Moravského krasu, v Macoše, na Sloupsku, Ostrovsku, 

v Suchém ţlebu a v Pustém ţlebu a dalších místech.  

Jednu etapu pojmenoval profesor Karel Absolon „Holýma rukama”, aby tím 

vyjádřil tehdejší pracovní metody dobyvatelů krasového podzemí, ale i přesto dokázali 

významné úspěchy. Další etapu nazval „Silami strojů”, kde pouţíval různé čerpadla a další 

stroje. Díky tomuto člověku, lidé v minulosti i dnes mohou vidět takové krásy přírody, 

které by zůstaly utajeny a neobjeveny, kdyby se o ně tolik nezajímal. 
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Obr. č.7: Informační tabule pro turisty – Propast Macocha (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.8: Informační tabule pro turisty – Obec Vilémovice (vlastní foto) 



 

 

 
 

 

Obr. č.9: Informační tabule pro turisty – Lanová dráha a chráněná krajinná oblast 

Moravský kras (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.10: Informační tabule pro turisty – Moravský kras, severní oblast (vlastní foto) 

 



 

 

 
 

 

Obr. č.11: Informační tabule pro turisty – Punkevní jeskyně (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.12: Informační tabule pro turisty – Punkevní jeskyně (vlastní foto) 

 



 

 

 
 

 

Obr. č.13: Informační cedule – Punkevní jeskyně 100 m (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.14: Vstup do Punkevních jeskyň (vlastní foto) 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Obr. č.15: Lanová dráha - kabina (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.16: Bysta Jindřicha Wankla (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.17: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň (vlastní foto) 

 



 

 

 
 

 

Obr. č.18: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.19: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň (vlastní foto) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Obr. č.20: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň –„Sněžka” (vlastní foto) 

 

 

Obr. č.21: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň (vlastní foto) 

 



 

 

 
 

                      

Obr. č.22, 23: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň (vlastní foto) 

 

 

 

Obr. č.24: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň – „Krokodýlí hlava” (vlastní foto) 

 

 



 

 

 
 

 

Obr. č.25: Chodba Punkevními jeskyněmi (vlastní foto) 

 

                      

Obr. č.26, 27: Krasová výzdoba Punkevních jeskyň (vlastní foto) 



 

 

 
 

 

Obr. č.28: Propast Macocha (vlastní foto) 

 

 

      


