RUDICKÉ
PROPADÁNÍ
Rudické propadání – Býčí skála
druhý nejdelší jeskynní systém v České republice

SKÁLY KOLÍBKY

Na titulní straně: Sintrový útvar Kašna v jeskyni Rudické propadání

Jeskynní
systém Rudické propadání –
Býčí skála v Moravském krasu je se svojí
délkou více jak 12 km
druhý nejdelší v České republice. Nejmocnější příkrov devonského vápence dal vzniknout i 153 m
hluboké Rudické propasti,
nejhlubší v České republice. Podzemní tok Jedovnického potoka padá do hloubky 86 m soustavou vodopádů
z nichž nejvyšší měří 35 m.

Jedovnický potok v době jarního tání

Svou dynamičností vytvořil vysoké
podzemní kaňony, mohutné dómy, ale
i místa těžko průstupná. Nad podzemním tokem se i ve více jak stometrové
výšce nachází labyrint komínů i horizontálních chodeb, které jsou společně s bohatou sintrovou výzdobou
důkazem neustálého procesu krasovění. Probíhající výzkum dosud
nevydaných tajemství navazuje
na bohatou historii objevování
rudického podzemí, které
patří k nejdramatičtějším
v dějinách průzkumu Moravského krasu. První
úspěchy zaznamenal
starohrabě Hugo
Salm již v roce
1802.

Ponor
Rudického propadání
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VODA
sochař podzemí
Vodě podléhající horniny (např. vápenec) nechávají ve svých útrobách vodu putovat a voda svou neustálou prací vytváří podivuhodný
svět chodeb, komínů,
dómů a svou energii je
schopna přeměnit i na
krásu sekundární jeskynní výplně – krápníkové
výzdoby.
Podzemní tok Jedovnického potoka svou sílu a
razanci, ukazující ve vodopádech a kaňonech v geologicky mladším „Starém propadání“, opouští
v rozlehlých chodbách
mnohem staršího „Nového propadání“.

Rozbouřený tok U hastrmana ve
Starém Propadání

Věčný déšť nad podzemním tokem

Odraz Smuteční vrby na poklidné hladině
vod Nového Propadání
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Mapa Rudické
propasti – řez

DOKUMENTACE
Každý nový objev
nových částí jeskyně,
každá horizontální
či vertikální partie
musí být pečlivě zdokumentována a zanesena do již stávajících
map, aby jednotlivé
střípky této spletité
mozaiky nakonec ukázaly veškeré souvislosti
jednotlivých částí jeskynního systému. Ke změření
vzdálenosti, směru a sklonu
mezi jednotlivými měřičskými
body polygonu slouží dálkoměr,
geologický kompas a sklonoměr.
Nejinak tomu bylo i při objevu 153 m
hluboké Rudické propasti – nejhlubší v ČR.
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Rudická propast

PRAKTICKÁ SPELEOLOGIE
je spojení vědy se sportovním výkonem. K dosažení nových objevů
v podzemí musí člověk podstoupit řadu činností náročných jak
po fyzické, tak i po psychické
stránce. Nepřítomnost přirozeného světla, chlad, vlhko,
neustálá přítomnost vody,
hluboké propasti, zúžené
průlezy, náročná orientace ve spleti chodeb či
dómů, zřícené závaly,
změny v biorytmu člověka – to jsou časté
podmínky v nepřístupných
jeskyních, se kterými
musí speleolog
počítat a být
na ně připraven.

Ledopády ve Spodní chodbě
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Speleopotápěč před ponorem
do sifonu Staré řeky.

Příroda si sama určuje výběr výstroje, výzbroje i způsob dosažení cíle. V jeskyních
Rudického propadání se můžeme
setkat téměř
se vším co
jeskynní
svět nabízí.

Vystrojování Rudické propasti

Překonávání polosifonů v těžko přístupných partiích za Obřím dómem
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D as Höhlensystem „Rudické propadání
– Býčí skála“ im Mährischen Karst
stellt mit seiner Länge von mehr als 12
Km das zweit größte System in der Tschechischen
Republik dar. Aus der monumentalsten Decke
des devonischen Kalksteines entstand unter
anderem auch die tiefste trockene Vertikale in
der Tschechischen Republik – 153 Meter tiefer
unterirdischer Abgrund „Rudická propast.“ Der
unterirdische Teil des Baches „Jedovnický potok“
fällt durch das System von mehreren Wasserfällen
(der größte ist 33 Meter hoch) in die Tiefe von
95 Meter und bildet durch seine Dynamik hohe
unterirdische Caňons, mächtige Doms sowie
schwer zugängliche Räumlichkeiten. Oberhalb des
unterirdischen Baches in Höhe von mehr als 100
Meter befindet sich ein Labyrint von Kaminen
und horizontalen Gängen, die zusammen mit
der reichen verkalkten Verzierung zum Beweis
des unablässigen Verkarstungsprozesses sind.
Die durchlaufende Forschung der bis heute
versteckten Geheimnisse knüpft an die reiche
Geschichte der Entdeckung des unterirdischen
Raumes von Rudice an. Diese Entdeckungen
gehören zu den meistens dramatischen in der
Geschichte der Forschung im Mährischen Karst.
Die ersten Erfolge bei Entdeckungen wurden
bereits im Jahre 1802 von Altgrafen Hugo Salm
gemacht.

Perlová chodba – Pearl passage – Perlengang

Zasintrovaný žebř – Stone ladder – Verkalkte Leiter
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U Písčitého dómu
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SPODNÍ
CHODBA

Třicítka – 35-ti metrový zamrzlý vodopád
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JESKYNNÍ ANOMÁLIE
Příroda dokáže ve své rozmanitosti vytvořit tvary neodpovídající klasickým představám
jeskynní výzdoby. Důkazem
toho jsou excentrity – krápníky rostoucí různými směry do
obdivuhodných tvarů

V zimním období dokáže termika jeskyně přeměnit skupenství vody na ledopády,
sahající až 80 m pod zemský
povrch.
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RIZIKO

Balvanitý dóm – k zřícení stropů došlo při údajném zemětřesení před více než 40-ti lety

„Nízké“ – aktivní tok v zúženém místě jeskyně znamená vždy problém
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RIZIKO V JESKYNÍCH
Nerespektování přírody a jejích zákonů právě v podzemí
zvyšuje riziko, které v minulosti
mělo tragické následky ať již
pro přírodu nebo i pro člověka
samotného. Měnící se hladiny
podzemních toků, nestabilita
skalního masivu, ale i nedodržování zásad základní bezpečnosti
si vyžádalo nejeden zásah Speleologické záchranné služby.
Právě citlivá symbióza mezi
člověkem a „jeho“ podzemím,
může napomoci k ochraně
obou společenství.

Nácvik transporu
zraněného v Rudickém propadání
Speleologickou záchrannou službou

17

Gotická chodba v těžko přístupných partiích za Obřím dómem
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Perlová chodba
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www.speleo.cz
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CAVE DIVING

www.speleorescue.cz

www.speleo.cz/cavediving
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www. speleo.cz/kota1000

Koupí této publikace
podpoříte výzkum a
ochranu jeskyní Rudického propadání.

www.speleorudice.cz

RUDICE

v Moravském krasu
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