
 
4. vlastivědná vycházka - 12.11.2004 

Hrádecká propast, jeskyně Bětník a jeskyně V Dolech č.1 
 
Začátek dnešního dne byl hektický, v 5:38 sem jel ze školy domů, rychle sem se vybalil, koupil 
svačinu a v 8:20 se stavil autem Uzel. Jeli sme za Arniem, kde sme přesedli do jeho auta, který má 
levnější (plynový) provoz, a přes ÚO jeli k průvanové jeskyni v Hrádku. Auto sme nechali v jedné 
serpentině na lesní cestě, převlíkli se do montérek a Uzel vyrazil hnán nedočkavostí vpřed. 
Odtažení mříže proti pádu houbařů nebyl problém a Uzel už byl vevnitř. Přidržujíce se lana sme 
došli na římsu, já coby poslední stáhl lano, Uzel se navázal a já ho jistil při sestupu po 7m žebříku 
dál. Na balvanovým závalu se chvíli rozhlížel než se pustil až na dno jeskyně po dalších dvou 
žebřících. Lana bylo akorát, nebylo ho však zapotřebí. Po Uzlově průzkumu za ním slezl Arnie a já 
zůstal na římse, takže sem si vypl čelovku a kochal se tmou. Arnie slezl až na dno, vrátil se na 
zával a já se prohodil s Uzlem, takže sem konečně moh‘ dosáhnout dna jeskyně i já. Ze závalu byla 
šikmá plošinka a pod ní pokračoval další žebřík, pod nímž byl ještě jeden, který už nebyl upevněn 
na pevno, ale jen tak opřenej. Dno jeskyně je 38,5m pod povrchem. Chvíli sem se rozhlížel, fotil a 
nakonec vylezl za Arniem, koukl se do boční škvíry a vylezl nahoru. Zatímco Uzel lezl z jeskyně 
ven, Arnie lezl za mnou na římsu. Přes římsu to dolů šlo, ale nahoru to bylo těžší, zvlášť pro naše 
neskladný těla s dlouhejma končetinama. Vrátili sme mříž, u auta se převlíkli a nad Hrádkem si na 
odpočívadle dali svačinu či oběd. Přes Mejto a Domoradice sme jeli k jeskyni Bětník nacházející se 
u obce Popovec. Autem sme se dostali asi na 50m od ní, převlíkli se a Uzel se nám už zase ztrácel 
v jejích útrobách. Jedná se o klasickou rozsedlinovou jeskyni, jejíž stěny od sebe jsou vzdáleny 
průměrně 1 metr. Jelikož je dobře přístupná, tak je i náležitě vybavená různýma poznámkama a 
malůvkama „návštěvníků“. První vysoká ale úzká prostora se na konci láme a je možno 
pokračovat ještě asi 2m za roh, kde sme se snažili ještě kousek vylízt nahoru a Uzel se skoro zasek 
v boční úzkej škvíře. Při cestě zpět sme pozorovali netopýry a nechutný velký pavouky. Uzel 
provedl ještě jeden pokus o výstup do víceméně neprozkoumané části, ale pro kluzký povrch to 
vzdal. Po převlečení se sme jeli přes Luže do Litomyšle, kde sme měli snahu se projít po městě, ale 
parkovat sme chtěli, kde se to poldům nelíbilo, tak nás zastavili. Kufr auta plný našeho 
„speleologickýho“ vybavení je ohromil i ochromil, že nás radši pustili dál. Zaparkovali sme vedle 
klášterní zahrady, prošli ji, prohlídli si křeslo i sochy, obešli zámek a jeli do ČT, kde Arnie 
přibrzdnil za drahou polovičkou. Pokračovali sme však na Skuhrov ke Kalvárii, kde byla naše 
poslední jeskyně. Hledání sme započali za šera a úplně špatně, respektive o kopec vedle, takže sme 
se sešli na cyklostezce a rozhodli se prozkoumat i vedlejší kopec. Objevení studánky vypadlo 
slibně a po chvíli sem čelovkou objevil i vchod do jeskyně. Opět začínala šikmým sestupem na 
římsu, kterou bylo třeba překonat, abychom se dostali do vlastních jeskyních prostor, které byly 
velmi nepřehledné a blátivé. Byla tam jedna hlavní jeskyně, z ní všema směrama další chodby a 



jeskyňky a do toho tam byly velký balvany. Uzel s Arniem prozkoumávali jednu, kde se Uzel 
málem zasekl úvazkem, já zatím větší, kde sem měl klid na pozorování a focení netopýrů, našel 
sem i jeden možná krasovej jev. Kluci pak přišli za mnou a Uzel slezl až na dno jeskyně 9m 
propastí. Pří výstupu z jeskyně ven Arnie zjistil, že přišel o hodinky, tak sem mu pučil čelovku a 
on se je jal hledat. My mezitím čekali venku a pozorovali hvězdnou oblohu. Hodinky samozřejmě 
po ¼ hodině hledání nenašel. V ČT si Arnie vyzvedl Danču a po 20:00 sme byli doma. 
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