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Děkujeme za vaše pozitivní ohLasy na nový seriáL o českém podzemí, který

].sme nedáviLo odstartovaLi s KamiLem Pokomým, clenem badateLské skupiny
Agartha. V dnešním čÍsLe se zakousneme do jednoho - mysLím, že veLmi zajíi
mavého - tématu, o němž se sice přiliš nemLuvi., aLe určitě stojí za zmínku.

P

okud v minulosti našim předkům hrozilo akutní nebezpečí pře-

padem' cizími vojsky nebo nájezdnými barbary, nezbývaLo
měšťanůmneždoufatvneprostupnostměstskýchhradeb,

popř. se schovat do svých sklepů, kterě byly vehi často pospojovány s daLšími a daLšími sousedy. Není pochyb o tom, že

spletité a mnohdy i dokonale chaotické městské podzemní
chodby zachránity v dobách tyranie a neu'tostných loupeživých útoků mnoho životů. Co ale mohli v případě náhlého ohrožení dělat vesničané? Na rozdil od svých městských současnilú se o krvelačných jezdcích na koních,
kteří páu jednu vesnici za druhou, dozvěděu až přiliš

pozdě . Wpád do jeiich domovů byl mnohq tak rychlý
že stihli v tom lepším připadě alespoň uprchnout do
polí nebo lesů. I ori ale byli, pokud k tomu mělí ideální podmínlqh v boft (nebo spíše úiěku) o přežití značně
iq/rtafe-zavz.. Více vám k tomu řekne KamiL Pokorný.

HLI=DÁTI: KONTAKT?
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E Naznačil jsi, že vesničanům v takových
p.řípadech často zachránily život lochy.
Můžeš mi prozradit, co to je? Kriminál asi
nemyslíš.

Lochy jsou dÉy, účeLově vykopané jámy do
země, nebo také otvory vykutané do skály.
Naši vesničtí, předci je používau ne].en jako
možné skrýše a ú]qbr před nepřáteLi, aLe také
jako přírodní Lednice a ceLoroční zásobárny
potravin.Nutnoovšemříci,žeivesničanéměLi

své podzemní tunýky a tajné chodby, které
je vyvedTy do bezpeči'. To však bylo možné jen

v místech s jilovitýn podLožh. Pokud jej nikde v blízkosti neměu, museTyjim na ochranu

před dobwateli nebo hladem stačit tajné důy
vzeminebojejichskLepení.

Z Můžeš mi vysvěttit, jak je možné, že se ty
vesnické tajné chodby, nepropadty a mnohdy vydržely v průchozím stavu i stovky let?
Protože je zevnitř důkbdně vypalovaLi. ZapaLovau v nich po ceLé déLce ohně, které nechaú
dohořet. Výsledkem býa předevšh pemá
stropm'krusta,kterázamezilapropadávánízeminy a možnému zasypání. V takových ch\odbáchsealelidévětšinoumuseliphzit,protože
chodby vesnického typu nebyTy prostorově
obsáhlé a ani nebýly zbytečně hluboko pod
povTchem. To, že se tam museu plazit, mělo
idalšívLhodu.PokudbysezanimiodvážilnepříteL, byLa by to nejspíš jeho posLední éesta,

protoževýchodtakovýchchodebčastochrániU minimáhě dva vesničané se sekyrami, vidLemi nebo čímkoLiv jiným. Příchozí by neměLi
šanci přežít. NemLuvě o bLudných podzemních

smyčkách, které nepřítele dokonale zamotaTy
a v tom Lepšh přl`padě by aLespoň našeL cestu
',ťffi
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ČESKÉ PODZEMÍ ®
Z Sstkati jste se při průzkumu s takoyými „
bludnými smyčkami?
Mnohokrát. Namátkou si můžeme ].menovat
Brno - Černovice, kde jsou pískovny a uměle
vytvořený Labyrint s bludnými s"yčkami. To, J
nebý záměr, aLe vznikLo to postupnýn kopánh rozsáhLého úhytu před náLety. Když
jsme se tam dostaLi poprvé, hezky jsme se
tamzamotaLi,protožetychodbyvypadajívi`ce
méně úpLně stejně. Chodiu].sme bořád dokoLa

a vždycky se wáffi zpět na křižovatku, kterých tám byLo hned několík, ByL to pořádný
zmatek a daLo fuškú, než jsme `se zorientovau
a.dokázalihakresLitceLkovýpLánek.
ŽMiriuLejšems€aLestiqmjrnenbvcem

Kaťlem Pokorným bavila o torn, že zhtibvování tainých hradm.ch chodeb bylo časově
i fihapčně velmi nákladné. Kde vza[i
ves.ničané prostiedky na takwé »domácí
únikovký«?
Kopatjámudozémě,jakotoděláuoni,nebodo
skáty,nanížstojíhrad,jeveLkýřozdí1.ZáLežeLo

natypu^půdnflopodloži'.Tam,kdebyLapůda
až přiljš sypká a bezjilu, býo třeba hLedatjiná
úriková řešem'. Únikové chodby vesnického

typunebýovpříznivýchpůdni'chpodmhkách
zase až takový probtém vybudovat. Lidé jsou
vynaLézaví, když k tomu ma].í motivaci. ALe
Lochy, tedy uměLe vytvořené dfly v zemi, měTy

kromě možného krátkodobého úlqrhi sloužit , i
hLavně ].ako sýpky na obiLí. Býo to nústó, kde '
se ceLoročně skLadovaTy potraviny, pžotože` \
v zemije samozřejmě mnohemvětší chLad hež '

vchalupě.
ZJakýjetedyhlqvníi.ozdílmezilochem
a ůnikwoi! chodbou vesnického typu?
Obě variarity měTy tájné ÁpdsLání, rozdfl b)ft
v tom, že do ioéhů se nevešLo4 toLik ,iidí a po

Většinu roku setam skLadovaLy potraviny. Lochy nebyÝ většínou přiliš veLké. Samozřejmě

záležeLo na tom, zda majiteL počítaL i s vari-

ahtou možného úkžytu. Pokud se do tajného
skLaduspotravinriiněkdoschovaL,mohltam
přežívatidLouhétýdny,`pokudtambýaistudna. nebo jiný ždroj pitné vody. Většina lochů
aLetakveLkýchnebý?,býytospÍŠmenšípro-

story v podzemi', kam se síce dalo krátkodobě
schovat a nějakou dobu přečkat, ale na delší
pobytvybavenénebyTy.

Z]ak se vstupy do lochů dařilo ukrýt před
nepřáteti?
Vchody byly většinou velmi úzké a clověk se
do nich musel doslova prophzit - buď ze sklepa domu, nebo ze skLíp" na dvoře či zahradě.
Většinou býy maskovány (někdy průchozhi)
vinnými sudy nebo třeba pbkLopy obžostiými
mechem či travnatmi dmy. Podstatné byLo,

aby otvory nebw nijak nápadné a dobře sptývaTy s okohfi prostředh.
ZMůžešmivyjmenovatťristavČR,

kde se takové lochy v minulosti určitě
pOuŽíva[y?

Pokračování na str. 261}
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ČESKÉ PODZEMÍ
sijámu uchrániu před zvěří, hmyzem Či pU'sní.

Je jich hodně a většina z nich upadla v zapomnění nebo byla bez sebemenšfl`o prozkoumání »pro jistotu« zasypána. Dosud ne].hLouběji položený loch se našeL v Kuřimi (7 m),

Používaliivlochách,kdeměuuskladněnéobiú', důkhdně promyšlený systém odvětrávání,
který zameziL vzniku pusně. To je také důvod,

vKnhicíchbyLobjevenkamenyvyzděnýLoch,
vOLšanechcihlový,voslavanechsestejně].ako

pročvevětšinělochůneměliuprchú'dproblém
s nedostatkem vzduchu.

na jiných místech nasly i komínkové větrací

seLslůi domy a zahradami.

Zvybavuješsjještěnějakýzajímavýnález
historického iochu?
Kjednomu z nich mám hodně bu'zko, protože

Z 0bjeviti jste se skupinou nqaký loch, na
kterýjstehrdí?

jsemhonaokrajiBrnaobjevilasivšestiletech
na procházce Lesem se s\ů tátou. ŠLi jsme

Tákových by bylo víc. Tak třeba jednu ručně
vyhloubenou místnost jsme nasu na západní
straně brněnského Špi[berku nad uUcí Úvoz
vjedné poměrně nepřehLedné stráni. Evidentně toto místo znají vandaLové, kteří si tam
děLa].Í dýchánky a neukLízÍ po sobě. Když jsem
se ptaL pamětníků, říkaLi mi, že obdobných
mi'stnostítambylovíc,alezaminuléhorežimu
se tam scházeLa ne].různější individua, a tak

po pěšině ajá uviděL poměrně maLou, asi třicet centimetrů hlubokou díru v zemi. Na Šffku měLa asi půl metru. ChtěL jsem tam vLézt,

otvory. Jihomoravské lochy procházeTy pod

protože býo vidět, že někam vede. Táta mi
to nedovoul, protože se o mě báL. VrátiL jsem
sextamažomnohoLetpozdějispoLečněsmaší

badatelskou skupinou, abychom mi'sto nasu
a prozkoumali. Nepamatoval jsem si sice, kde
přesně byLo, aLe nákonec jsme ].e objeviú. Nasoukaujsme se dovnitř a doceLa nás překvapiLo, že se daLo uvnitř i postavit a ].ít vzpřímeně
i do daLších poměrně prostorných částí lochu.
Bylo vyhloubeno do hrubozrnného pískovce

býo rozhodnuto, že m'stnosti raději vyhodí
do vzduchu. Na tenhle loch jaksi zapomněli
a já pevně doufám, že ho nečeká kvůu hloupostiudíste].nýosud.

astropbylhodněpevnýasiúý.Nedroulse.

Ž Odkud dostáváte tipy na existenci tako-

Z]aktovypadalouvnitř?

vých míst3
Je to různé. Někdy se na ně přijde náhodně,

Byl tam nepořádek, plechovky, PET lahve, ke1Ímlqr a další odpadky, co tam někdo nanosil

jindyje záměrně hledáme a ptáme se stai.ousedLíků, kde se schovávali za války, zda neví
o nějakých historických sklepeních apod.

a neodnesL. Opět jsme u zvLáštní české men-

tauty, protože v jiných zemích taková neúcta

EL Nemohlo to sloužit k úkrytu?
Maximáhě pro jednu osobu a jen na určitou
nám tipy na zajímavá místa dávají jeslqrňáři
dobu, kterou by strávil v pokleku. Ale bylo to
nebo jiní kamarádi. Kupříkladu jeden ].eskyňář, teď si bohužel nevzpomenu na jméno, tak malé, že bych to spíŠ tipnul na tu dtouhose propadl u obce Ochoz, nedaleko jeskyně dobějšípojistnouzásobámupotravin.Jetoasi
Netopýrka, nohou do země. Tahle oblast je dvakilometryodnejbtižšívesnice.

Také nám pÍŠí čtenáři našeho webu, jindy

oLogické objevy.

kterékdysimětybezpochybyochrannýúčel.

Z Chtěl bys na závěrještě něco vzkázat

známá především tím, že tam jsou přírodní

jeskyně (Ochozská, Pekáma, Švédův stůl aj.) .
V této oblasti byly učiněny významné arche-

kpřffoděvětšinounebývá.Dělámesipopelnice
téměř ze všeho. I tak].sme z toho měu ohromnouradost,protožesenámpodařilouprostřed
Lesa najít schované tři podzemní místnosti,

Z Tío mi není úplně jasné. Za prvé: co lesm-

čtenářům?

zvěř, hmyz a další škůdci, kůeří by st na

Pokud máte na svém pozemku něja]g st;rý

jídle určitě rychle pochutnati? A za druhé:
neumi.m si předstarit ptiravinu, která by se
v tehdejší době v takové ol)yčýné, do hlíny
Z Kde přesně mu ta noha uvízLa?
V Ustnatém lese, mezi kopřivami, mu při chůzi vyhloubené jámě do několjka dnů či týdnů
najednou uvízla noha v dfie. Nejdříve se lekl nezkaziLa nebo nezpLesnivěLa.
a když nohu vypáčiL a zkontroLovaL, jestu si ji Uzená,peclivězabalenáflákoťamasabyseurnezlomil, nastaTy dohady, co by to asi mohlo čitě jen ták nezkaziLa. Naši p`ředci byLi chytří
být. MysLeu si, že nejspíš našLi podzemni' pro- a přesně věděú, co mají dělat, aby přežiu nebo
stor nedaLeké jeskyně, o jakém zřejmě dosud
neměu ani tušem'. Býa to ohromná náhoda,

sklep nebo toch, prosím nezasypáve].te naši

historiiakuLturnídědictví.Jsouijinézpůsoby,
jak ].ej můžete ochránit před vandaLy. Myslete
na to, že je třeba vzpomhku na naše předlqr
zachovat pro příští, snad moudřejší generace.

Nebonámtoalespoňdovottevyfotit,pokudby
m'sto mělo například ustoupit budoucím zá-

kladům domu.

I

protože Šlápt přímo do maličkého vstupnfl`o
prostoru, který byl schovaný pod listím a spa-

danýmivětvičkami.

ZCOÉistiti?
Paradoxně,právěnatomtomi'stě,kdebytonikdo nečekal, našu trávou zarosttý otvor do lochu.Byltohruškovitý,trochuzakroucenýpro-

stor, tedy asi metrová, člověkem vyhloubená,
díra v zemi. Vesničané, když neměu v dávných
dobách jinou možnost, utíkau před nebezpeČh, jak už bylo řečeno, do lesů. Tento loch
mohL sLoužit ].ako ceLoroční zásobárna jídLa

pro případné utečence. Velmi pravděpodobně
o takovém místě vědělo ].en několik Udí z vesnice, kteří by tuto »díru ].istoty« prozradiu až
vpřípaděpotřeby.

26#k2%ri.a.

ď#
r).l

Íiď_,-`ť-_jí í í€4

, , __ #_:ďg#

J

,`ř"hš`?#

