
Z Kamile, jaké pískoivcové labyrinty pat-ří
na našem území mezi tvé nejob[Íbenějš]í?
Bezesporu  to  budou  ty,  které  se  dají  na].Ít
v okrese Znojmo. Jsou nádherné. Tím, jak se
z nich těžil písek, který byl v jednu dobu pro
svou jedinečnost veuni žádaný v okohích ze-
mích,  získaTy pískovce svou nezaměnitehou
podobu. Mnohé z nich ma].Í dodnes profil go-
tického lomeného oblouku a pozoruhodné ].e,
že se nacházejí i ve u'ce úrovních pod sebou.

Z Můžeš být konkrétnější, co se týče polo-
hy pi.skovců, o kterých bude řeč?
To bych nerad, užjen kvůli bezpečnosti. Mys-
li`m, že člověk, který bude mít opravdu veuqj
zájem  si tahle  místa  na vLastní oči prohLéd-
nout, si určitě najde cestičku, jak z].istit, kde
přesnějsou.

Z Jak je možné, že je zrovna na Znojemsku
takové množstiň tak krásných labyrintů?
V mnohých případech patří přho  k domům
nebo zahrádkám. Zdejší vinné skLÍpky a spLeti

podzemních chodeb byly často hloubeny tak
těsně  vedle  sebe,  že  se  naši  předci  při  dal-
Šh hLoubem' prokopau do vedLejších skLepů.
Vzpomínám si, že kdyžjsme tam vLezLi poprvé,
mělijsme z toho skutečně -].ak se říká - druhé
Vánoce.

Z Až tak vás to uchvátiLo?
Ano.VMoravskémkrasusesicenacházístovlqr

jeskyněk a stejně tak je spousta historických
skúpků pod Brnem, ale většhou mají rozlohu
jenněkolikametrůanicvi'c.Mnohdyužnikam
nepokračují a nikam se nenapo].ují. Proto nás
to úphě dostalo. Byl to adrenalinový zážitek,
protožejsmesipřipadau].akohLedačipokLadů.
Chodby, které na sebe navazu].Í,  a skrytá zá-
koutí daLŠích ta].ných chodeb pro naši skupinu
totiž pokLady ].sou. ByLy tam i bLudné smyčky,
sLepékójebezpokračováníirozcestí.Aněkdy,
kdýž to vypadato, že jsme naraziu jen na dauí

sLepou  komoru, jsme  objeviu u  země  úzkou
díru, kudy by se dalo sotva prolézt. Ve chvffi,
kdy].sme se ale sehnuli a do díry posvítiu, do-
ŠLonám,žejetomožnánepLánovanýprůrazdo
sousednflo labyrintu a do další spleti chodeb,
vyhloubených o úroveň nebo o půl úrovně níž.
Pro běžného  člověka,  ale i pro  speleology je
zdejšípodzemípřekvapivěčlenité.Užnaprvní
do].em máte pocit, že jste se ocitu v bludišti,
kde se zkrátka musíte ztratit.

Z A ztrati[i?
Máme už přece jen vycvičenou orientaci. Byu

jsme zvykLi' zkoumat i zno].emské nebo jihLav-
ské podzemi` o délce několika kiLometrů, tak-
že o dlouhém bloudění nemůže být řeč. Ale je

pravda, že když ].sme proniku úzkou skuunou
dodaLŠíúrovněanebylodsudjinývýchod,dalo
námchviliúsiú'zasetusprámouskulÉnunajít.
Původně tu muselo být více vstupů, aLe místy

je možné vidět závaTy. A tak je běžné, že do
části chodeb v některých podlažm'ch úrovm'ch
už není vchod zvenčí.  Dá  se  sem  dostat jen
skuunou z vedle].Šflio podlaží. To ].e pak hod-
ně napínavé.  Nejde ].en  o  nalezení bezpečné
cesty ven. Je třeba také neustále kontrolovat
vzduch,protožepůvodnívrtanévětracíotvory
].souvětšinounefinkční.

Z Proč tam prolézáte, když hrozí taková
rizika? Může vás to přece zaval]t...
Víš,  rizika  si  sice  uvědomujeme,  aLe  přechá-
zet několik velkých křižovatek a sihic za den
v  rušném  městě je  podLe  nás  mnohem  větší
riziko, než že by se úsek, kterýn procházíme,
zavalil. A navícjde často o větší spletenec cho-
deb. Člověk během chvile najde zpět].inou ces-
tu vedle].Šími chodbami. Pokud už by Šlo o ten

].ediný úz]S průlez, tak si myslím, Že by clověk
v zápalu bo].e o život zával prohrabal i rukama.
Zde].Ší písky ].sou ].emné jako  na dětském pÍs-
kovišti, ale ne zase tak, Že by se sesypala celá
skála. Spadnou třeba dva metry písku ze stro-



pu, aLe zůstane tam už držet jiná vTstva, jak ].e
mnohde vidět. A navi`c: vždy pátráme ve skupi-
něphézkušenýchudí,napřípadnéproblémy].e
nás tak vi'c. Počftat s tím ate čtověk musí. Není
odvěcisidokapsyvzítlehkouenergetickouty-
Činku na posiLněni', do batůžku pití a náhradní
úsporné  světLo.  Dnešm'  LED  svítihy  dokážou
svítitvúspornémrežimudesítlqrhodin.

Z A ví se něco o původu těch chodeb? Jaká
je jejich historie a účel?
Známo je toho veuce málo. Možná ].e to dáno
tím, že si vesničané chtějí svá území, kde se
odmaLa skrývaLi nebo si hráu, chránit. Možná

].e to  z jiného  důvodu.  Také je třeba počítat

stím,žetohlepodzemínemá].ednotnouhisto-
rii -prostory každá rodina hLoubila postupně,
podle času a možností. Umím si představit, že
to  své  podzemí,  skrýše  a  uložená vína  před
druhými spíše zatajovali, než aby se navzájem
chLubiLi.UžvobdobítřicetiLetéválkyčeLilajiž-
m' Morava různým vpádům a nájezdům Turků,
Švédů a ].iných nepřátel. Proto bylo dobré mít
v  nebezpečných  dobách  možnost  někam  se
u]" a uschovat tam i svůj skromný majetek.
Z toho důvodu se postupně hloubity v jemné
pískovcové  spraši  daLší  a  daLŠÍ  prostory  tzv.
chodbicováním.

Zcotoje?
Způsob, kdy se ručním obt]h nástro].em ukra-
ju].e a »vykružuje« do pískovce další prostor.
Dodržuje  se  většinou  profil  gotické  klenby,
boční stěny se postupně naklánějí a setkávají
až do hrotu. Je to pevnější ze statického hle-

diska a lidé tak mohou snadno procházet i se
zavazadTy nebo skleněnými demižony s vhem
v rukou.  Je jasné,  že tyto  prostory sLoužity
nejen v mírových dobách i jako vimé sklepy,
protožetujestabilníchladnéklima.Vzhledem
k rozsahu labyrintů chodeb i způsobu ražbyje
jasné,žetuvesničanépísektěžiuveveuém.

Z Proč si to mys[,'Š?
Bylo  by  nesmyshé  tolikrát  vedlejší  chodby
vzájemně  propojovat.  DozvěděLi.jsme  se  od
starousedtíků, že v zimě, kdy nebyla práce na
polích,  se zalezlo do chodeb a muži vykrajo-
vati písek. Ten se pak prodával do nedalekého
Rakouska. Nějaký vedLejší příjem se rodjnám
vždycky hodiL  Zdejší ].emné  a  čisté  písky se

používaTy nejen na fajnovou omítku, dříve se
s nfln umývalo i nádobí, protože neexistovaTy
saponáty.

ZAjakjstetoljklabyrintůobjevi[j?
Jednou nás napadlo zajet na Znojemsko a pro-
cházet různé jihomoravské lesy.  Všimli ].sme
si mezi stromy menší prohLubně, zakryté mo-
hutným těžlů vyvráceným pařezem.  DÍvau
jsme se z různých úhlů pod pařez a stále více
nám byLo jasné, že ne].de].en o nerovnou zemi.
JakmiLe].sme spoLečnýni siLami pařez odvauu,
spatřiujsmevprohlubnimenšíotvorapostra-
ně zděnou kLenbu z již zvětratých ciheL. Z pro-
hlubně jsme  odhrabau Ustí a větvičky,  aby-
chom mohu sktonit hlavu ke klenbě a posvítit
pod ni. SpatřiLi jsme značně klesající chodbu
obezděnou kameny. Neváhali jsme ani chvili
a  zvětšiu  vstupní  otvor  tak,  aby  se ].fln  Šlo

protáhnout pod  okrajem  klenby  do  chodby.
Když ].sme pak sestupovali chodbou, přibtižně

po 15 metrech již chodba přestala klesat. Za-
ČaLa se děLit, některé odbočky byTy sLepé ajiné

pokračova`yazasesevětvity.

E:Jaktotamvypadalo?
ByL to zajfinavý Labyrint s chodbami přibužně

gotického tvaru, krouženými ve žLutém pÍs-
kovci.  MÍsty  skrze  kLenbu  vise\y  odumřeLé
kořínky, m'sty se kus klenby odloupl. A ně-
kde se podzemí rozšfiilo  do větších prostor
a výška dosahovala i dvou metrů. "dyjsme
procházeu skutečně po Špičkách. Cetý laby-
rint  byL  přibLižně  dvouúrovňový  a  mohL  se
rozprostíratnaplošesnad80x40metrů.Jin-
dyjsmešme].diukoLemvesnic,kteréjsouzná-
mé spoustou vimých sklepů, a našu oblasti,

#tá%vT.jem:Í:EoáŤ:c;eBsynl:d:#á::Íi
skLepy a že jich tam musí být více. Vyptávau

jsme se a postupně dostávali i zajímavé tipy.
NásLedně ].sme vypátraLi daLší a daLšÍ vstupy,

polozasypané  vesniclýn  odpadem.  Museli
jsmepřekonathromadupáchnoucířepynebo
střepy rozbitých zavařovacích sklenic,  aby-
chom proniku dovnitř a objeviLi starý laby-
rint pískovcových chodeb. Ukázalo se, že zde
nejde o účelově spojovací chodby odněkud
někam, ale o rozšiřování prostor pro uložem'
daLšflLo vína, případně ulqrÉ Lidí. ALe hLavně
sloužitykodebffánídatšfl`opísku.

Z Našti jste tam něco, kromě dalšfch
a dalších chodeb?
Pouze samotný písek,  tu  a tam nepořádek
a místy pomalované stěny. Potřeba zvěčnit
se někde, namaLovat kosočtverce a jiné dů-
ležité symbo\y,  se nevyhýbá ani moravské-
mu podzemí. Mnohé samozřejmě Láká si tu
něco  zkusit iq" do  stěny,  zvLášť když to
jde tak dobře. Dokonce jsme našu m'stnost,
kde  byla ve  stěnách vyryta  psaníčka jako
na vnější zámecké zdi.  Klenba byla zdobe-
na různýni reliéů a m'sty to působilo jako
komnata s uměleclýi díly, která ale nejde
odnést,  protože jsou  zhotovena  přímo  do
stěn pískovce. Poškodíje].edině čas, vlhkost
a vandalové. I z tohoto důvodu nechci uvá-
dět konkrétní vesnice a u fotografií prozra-
zuji lokalityj enom orientačně.                  I




