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Hranícká  Propast očima geoiogů
Jiří Otava,  Milan  Geršl, Josef  Havíř,  Ondřej  Bóbek,  Marcel  Kosina

Hranická propast se nachází ne-

daleko  ZbTašovských  aragonito-

vých  jeskyní   na   pTavém   břehu
řeky   Bečvy   v   Národní   přírodní

rezervaci   Hůrka.   Podle   dosud

pTovedených   měření   se   jedná   o   nejhlubší

propast  České  republiky.   Ač  byla  mnohokíát
zkoumána  potápěči  i  pomocí  automatických
sond, její přesná  hloubka zůstává dodnes vel-
kou záhadou. Podle posledního měření z roku
1995  Činí 274,5  metTů,  z toho  -69,5m   suchá
část a  205 m část zatopená. Ovšem ani speci-
ální robot Hyball, kteíý výzkum prováděl, dna
nedosáhl.  Podle odhadů  speleologů  a  geolo-

gů může být hloubka dokonce až 800 metTů.
Híanická   propast  je  součástí  Hranického

krasu,   kteíý   je   součástí   hranického   paleo-
zoika. Hranický kras je vázán na vÝchozy prvo-
hotních  (devonských  a  karbonských)  vápen-
ců,  nepravidelně  vystupujících  v  izolovaných
krách  na  ploše  cca  5x5km  po  obou  stranách

průlomu  řeky  Bečvy ve  kře  Maleniku.  Poloha
Hranického  kíasu  na  rozhraní  dvou  význam-
ných evropských geologických celků -České-
ho  masivu a Západních  Karpat -  předzname-
nala také jeho pestrý geologický vývoj.

Usazování    vápenců     můžeme    zařadit
do  geologického  období  středního  až  svrch-
ního  devonu  a  počátku  karbonu  (tj.  asi  před
380-350 miliony let), jedná se o vápence tzv.
macošského a  líšeňského souwství. Maximál-

ní  mocnost  vápencových  souvTství  je  odha-

dována  na  1  ooom.  Pro starší macošské sou-

vrství  platí, že šlo  o  sedimentaci  na  karboná-
tových  plošinách, v lagunách  a  na  korálových

útesech   v   teplém   prosluněném   tropickém
moři. Vápence líšeňského souvrství již odráže-

jí píohloubení sedimentační pánve, usazování
úlomkovitého  materiálu vzniklého  především
rozrušením  staršich  vápenců.  K  sedimentaci

dochází  na  svahu  a  v  depresích  a  vzniklá  fa-
cie  bývá  obecně  nazývána  kalciturbidity.  Se-
dimentace  li.Šeňského  souvrství  byla  v  okolí
Hranické  propasti završena  usazováním  brek-

cií  (místy s fosfority)  stáii  svrchní famen  (de-
von) až svrchní tournai  (spodní karbon).

Krasovění  vápenců   píobíhalo  v   několika

periodách  (OTAVA  2005),  zjednodušeně  řeče-
no  vždy,  když  se  hornina  v  důsledku  geolo-

gických  pochodů  stal3  souŠí  a  atmosférické
vody ji tak  mohly postupně  Íozpouštět.  Pwo-

počátek krasového procesu pToběhl patrně již
v pwohorách v období středního až svrchního
devonu  a  počátku  karbonu.  Nedávné  výzku-
my  (HAm  -   BABEit  -  oTAVA,   2oo4)   prokázaly

výrazné  přeíušení  sedimentace  mezi  macoš-

ským a líšeňským souvrstvím v prostoru Zbra-
Šovských   aíagonitových   jeskyní.   V   Hranické

propasti se zatím bohužel tuto Část profilu ne-
podařílo  zastíhnout, je  však  nanejvýš  pravdě-

podobné, že zde v dosud nepoznané hloubce
existuje.  Tato  „oslabená  zóna"  se  stala  nejen

příčinou  prvotního  zkrasovění,  ale  byla  vyu-
žívána  i  během  všech  následných  krasových

fází. Ve visé  (spodni kaíbon)  pak byl  Hranický
kras zalit  mořem  a zakr`ft  mohutnou,  několik
kilomet.ů mocnou vrstvou f lyšových usazenin
tzv.  kulmské facie. Jak  brekcie  s  fosfority,  tak
i sedimenty kulmské facie se nacházejí v záře-
zu trati jen několik stovek metrů severozápad-
ně od propasti. V průběhu variské oíogeneze
byly prvohomí sedimenty zvrásněny a zešupi-
natěny s výraznou vergenci (sméíem pohybu)
k JV až VJV. Běžně se tak dostávaly starší sedi-

menty do supeTpozice  nad  mladší sedimenty

(např.  BABEK - OTAVA  2006). V důsledku  vyšších
tlaků a teplot došlo ke zbřidlíčnatění,  které je

zvláště dobře pozorovatelné u vápenců.
Odnos nekrasových sedimentů a obnažení

vápencového  podloži  trvalo  desítky  milionů
let.  Další  fáze  krasovění  je  pToto  předpoklá-

dána  až  v  mladších  druhohorách  (křídě),  je-

ji'm   důkazem   je  výskyt  sedimentů   rudické-
ho  typu  v  paleokrasových  dutinách.  Ty  byly

již  v  minulosti  zastiženy  v  nedalekém  lomu
Skalka  hranické  cementárny,  ve  vrtech  v  šií-

ším  okolí  lomu  i  v  Hranické  propasti,  v  Údolí

Bečvy  při  průzkumech  pro  stavbu  přehrady,
dále ve ZbTašovských aragonitových jeskyních
a  v  nově  .ažené  spojovací  Štole,  balneologic-
kých  vrtech  v  Teplicích  nad  Bečvou  a  jinde.
Jedná  se  o   pestrobaíevné  čewené,  fialové,
okíové, zelené i bílé kaolinické křemenné štěr-
ky, písky a jíly, místy zpevnělé, které se u5adily

patrně ve spodní křídě. Tyto sedímenty vznikly
kaolinickým  a lateritickým zvětráváním  a jsou
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Výzkum a dokumentace

odrazem  působení specifického paleoklimatu

(subtropické až tropické,  humidní),  pod jehož
vlivem  se  střední  EvÍopa  ocitla  dvakrát v  rov-

níkovém  pásu.
Klasické  krasovění   probíhalo  i  ve  třetiho-

rách a přetvářelo samozřejmě nejen podzemní
dutiny,   ale   i   povrchový   reliéf.   Tvary   předmi-

océnního   reliéfu   Hranického   krasu   částečně
tušili   již   geologové,   kteří   zpracovávalí   vrtné

profily  získané  během  ložiskového  průzkumu
a výzkumu v  SO.  a  60.  letech  20.  století. Tepr-
ve  komplexní zpracování 269 vrtů  a  zobrazení

paleoreliéfu   v  3D  zobrazení   (Bii,  SKACEiovÁ  in
OTAVA et al.  2004)  ukázalo  podobnost s  dobře

\/y\/inutým  krasovÝm  povrchem, jak jej  známe
například  z  Moravského   krasu   nebo   mnoha
míst Slovenska  či  Slovinska. Vyvinuta jsou  zde

stará  krasová  údolí,  závrtové  řady,  obří depre-
se  či  poloslepá  údolí.  Tato  perioda  krasověni

byla   ukončena   miocénní   mořskou   záplavou

(karpat,   spodní  baden),   která  zkrasovělý  ie-
liéf   znovu   pohřbila   pod   mohutnou   vrstvou
nekrasových  sedimentů,  takže  v  současnosti
na povrch vystupují pouze ojedinělé obnažené
vápencové výchozy (Hůrka, Velká a Malá Koby-
lanka,  U  Kostelíčka,  Zbrašov  apod.).  Miocénní

moře  zanechalo  své  stopy  nejen  na  povrchu,
ale i v podzemních prostorách Hranického kra-
su, kde byly v sedimentech nalezeny zkameně-
lé schránky tehdy žijících měkkýšů  (např. nález

hřebenatek    ve    Zbrašovských    aragonitových

jeskyních).   Hřebenatky  jsou   poměrně  běžné
i ve vápnítých  pískovcích vystupujících  při  hor-

ní  hraně  Hranické  propasti.  Častým  fenomé-
nem jsou stopy po vrtání mořských organismů
na stěnách bývalých podmořských jeskyň a zá-
vrtů, ale i na vápencových valounech.

Zhruba  ve  stejné  době,  tedy  ve  spodním
badenu,  docházelo  k sunutí karpatských  přík-
rovů k SZ na Český masiv; čelo těchto příkrovů
můžeme  pozorovat  např.  poblíž  lomu  Skalka

hranické cementárny. Asi  T km  severovýchod-
ně  od  Hranické  propasti  byla  navrtána  tros-
ka   paleontologicky  prokázaného   eocénního
karpatského  přikrovu  mocná více než  několik
desítek  metrů.  Došlo  tak  samozřejmě  nejen
k posunutí a  .ozlámání uložených sedimentů,
ale  zejména   k  ožívení  starých   geologických
zlomů a  hydrotermálního kTasovění.

HistoTie geologického poznání
Historie  geologického  poznávání  propasti

sahá až do  16. století.  Dvacáté století přineslo
řadu výzkumů,  na jejichž základě bylo formu-
lováno mnoho názoíů na genezi geologíckého
vývoje této oblasti.

M.  Remeš počátkem  20. století pÍovedl ze-
vrubnou  rešerši  tehdejších  znalostí  o  propasti.

J. Šindel zaznamenal podrobná měření vodních
stavů a teplot, H. Hassinger `ryt`/ořil opěrné dílo
zabývající se  Moravskou  bránou  a  okolím  pře-

devšlm  z  pohledu  geomorfologického  vý`/oje
oblasti. Z obecně geologického pohledu se ob-
lastí zabývali v minulosti  K. Zapletal, V.  Homola

a velmi intenzivně v rámci základního geologic-
kého,  ložiskového  i  karsologického  průzkumu
J.  Dvořák  a  J.  Slezák  (např.  1953).  Geomorfo-
logickými    i    karsologickými    souvislostmi    se

zabývali  J.  Kunský,  V.  Panoš  (1953)  J.  Dosed-

la  a  V.  Strnad  (1955),  kteří  rovněz  podrobně

zhodnotili   vývoj    ná-

zorů. Poslední shrnutí
znalostí  o  studované
oblasti     bylo     téma-
tem  bakalářské  práce
M.     Geršla,     studium

kenozoických       sedi-

mentů   kry   Maleníku

je   pak   náplni   diplo-
mové      práce      (GERSL

2ooi).  V  minulé  de-
kádě   opět   ožil   zá-

Geologický řez
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Linie řezu a legenda viz geologická mapa

OcrHE

kladní    geologický    výzkum    oblasti    v    rámci

mapovacích   projektů   Če5ké  geologické  služ-
by,   odevzdány   byly   mapové   listy  v   měřítku
1  : 25 000, zahrnující Hranícký kras, a to Hrani-

ce 25-123 a Kelč 25-141  včetné textů „Vysvětli-

vek" (OTAVA et al. 2004 a 2008). Současně pro-
bihal strukturní výzkum V.  Dvořáka a J.  Haviře.

Biostratigrafickým a litofaciá lním výzkumem se
zabývá především 0. Bábek a jeho žáci.

Strukturní výzkum pTopasti a jeho
výsledky

Přiložený  schematický  řez  propastí  vznikl
spojením povrchových měření na stěnách su-
ché  části  Hranické  piopasti  a  odhadů  úklonů
břidličnatosti  „plástevných"  vápenců  z  něko-
likahodinového    záznamu    sestupu    modulu
Hyball  v  roce   1995.  Tato  ponorka  totiž  byla
vybavena  nejen  kamerou,  ale  do  obrazu  byl
kontinuálné  promítán  azimut a  sklon, vdiěmž
kamera snímala stěny pTopasti.

V  tektonické  stavbě  prvohoíních  vápenců
Hranické propasti dominují dva struktumí prv-
ky. Prvním je variská Šupinová stavba, tvořená

tektonickými  Šupinami  řádové  nejméně  sta-
metrových  rozměíů  uklánéjícími se k SZ.  Dru-
hým  pwkem jsou  velké strmé  puklíny směru
ZSZ-VJV  až  SZ-JV,  z  nichž  některé   protínaji

SZ

směrproíiu:3i5o

plástevnaté vápence
s vyznačenou orientaci.

ploch  břidličnatosti
(kliváže)

./ klasty fosforjtů

písky, jíly - miocén
ve stěnách  piopasti

•t    fp:Sí|:f:cr:Í#cnétnéu

rezíduální křemenné
Štěíky vzniklé rozpadem
miocénních slepenců

Ír'*:nní(čpe,:Íotuektonických

Čarou  pozorova né,

přeriišova nou  Čarou
přepokládané)
s vyznačeným smyslem
pohybu

zatopená část propasti

Struktumí a geologická situace zakreslená do schematicliél\o
řezu F. 1taiiěnce - Sabbatha
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Ortoftiograťie okoli Hranické propasti se znázoměnýtni interpretacemi výsledků
geofyzikálního rněření. Podrobnějši `riisvEtleni viz texL

celý  píostor  Hranické  propasti.  Ve  vápencích

je vyvinuta výrazná kliváž (břidličnatost), spja-
tá  s intenzivní střižnou  deformaci'.

Řádově  stometrové  tektonické  Šupiny  vá-

penců tvoří Tozsáhlá  deskovitá tělesa  omeze-
ná  zřetelnými   násunovými   plochami.  V  blíz-
kosti    tektonických    rozh.aní    lze    pozoÍovat
doprovodné střižné struktury, reprezentované

především  řádově  decimetrovými  asymetric-
kými  vrásami  a  flexurami  ohýbajícími  plochy
kliváže. Osy těchto drobných vTás a flexur jsou

převážně  téměř  vodorovné,  nebo  jen  mímě
iikloněné, a jsou oríentovány od směru SZ-JV,

přes S-J až po směr SV-JZ.  Na plochách klivá-
že i  na  plochách  omezujících tektonické Šupi-

ny bylo místy pozoTováno  rýhování.
VelkéstrmépuklinysměruZSZ-VJVažSZ-JV

protínají jak  plochy  kliváže, tak i  diskontinuity
oddělující  tektonické  Šupiny.  Představují  tedy

mladší fenomén vzniklý až po vytvoření variské

Šupinové stavby. Diskutované stímé pukliny se
dominantním způsobem projevují při krasově-
ní  vápenců  v  Širším   okoli  Teplic  nad   Bečvou.

Detailně  byl  vztah  mezi  stímými  a  krasovými
dutinami   studován   v   prostoru   ZbTašovských

jeskyní (HAm et al. 2004).

Mikiobiologie v Hranické propasti
Přes  poměrně  obsáhlé  geologické  výzku-

my  byv  do  současnosti  v  Hranickém   krasu
opomíjeny  podstatné  a  zaji.mavé skutečnosti,
tÝtajic].  se  mikrobiálních  vlivů  v  horninovém

pmsftdi  a  krasových  dutinách.  Malá  pozor-
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nost  byla  dosud  věnována  například  minerál-
ní  bioprecipitaci,  biokorozi  anebo  přímo  vlivu

mikrobiálniho   života   na   speleogenezi   nebo
tvorbu jeskynních výplní.

Zatopená část Hra nické propasti představuje

prostředí s nízkým obsahem  organických  látek,
což umožňuje osidlen í oligotrofními mikroorga-
nismy,  které v podobných  podminkách  mohou
nezřídka dosáhnout dominance. Průměrná tep-
lota  vodního  prostředi' v  propasti  se  pohybuje

okolo  i6 °C a  umožňuje výskyt psychrotrofních

(vlhkomilných)   až   psychíofilni.ch   (chladnomil-
ných)  mikroorganismů. Z  hlediska  orientačních

metod výzkumu, podle charakteru stěn bakterií
anebo  prokaryot  celkově,  ve  vodních  prostře-
dích obecné převažují gTamnegativní tyčky nad

grampozitivními  (GTamovo  barvení).  V  případě
minerálních vod jsou  Často  izolovanými  kmeny
například zástupci „Todů" fšeudomonos, Sph/.n-

gomonas, Aeromona5, V/'br/.o nebo skupiny fya-
vobacterium-Cytophaga-Flexibacter.

V zatopených prostorách H.anické pTopasti

jsou  tedy již  od  roku  1977  pozoÍovány  a  do-
kumentovány  specifické  speleotémy.  Poprvé
byly  popsány  F.  Travěncem  (1977).  Okolnosti
nálezu  jsou   uvedeny  v  přepisu  ze  záznamu
z  potápěčského  deníku:  „Dne  28.  p/os/.nce
1977 jsem si při potápění v Hranické propasti,
Hranický kras, okres Přerov, v tzv. Jižní trhlině,
v  části  Heligón  všiml  pod  vodou  podivných
stalaktitických   útvarů,   silně   připomínojících
tvarem a konzistencí dětskou „nudlr u  nosu.
Jelikož  je  ŽádnÝ  z  kolegů   potápěčů   neznal

a dosud si jich  nikdo nevšiml,  nazval jsem je

pracovně „soplíky". Usoudil jsem, že se jedná
o kolonie specializovaných bakterií."

Prostředi výskytu specifickÝcli
speleotérn

Soplíky   byly   dosud   nalezeny  v  takových
hloubkách,  kde  se  při  běžném  poklesu  hladi-
ny vod  v  Hranické  propasti  nevynořují  na  sii-

cho.   Maximální   dosud   pozorovaná   hloubka
sopliků je -66  m. Je velmi  pravděpodobné, že
se vyskytují  i ve větších  hloubkách,  ale dosud

jim při ponorech se vzduchem nebyla potápě-
či, zejména  pro pToblémy s dusíkovým opoje-
ním,  věnována  dostatečná  pozornost.  Při  za-
tím asi deseti sestupech s heliem, vykonaných
na  lokalitě H.anická  propast od  2.  5.198i, jak
zaznamenal   F.  Travěnec,  měli  potápěči  tolik

píoblémů s vlastním zvládnutím ponoru, že se
nemohli věnovat pozorování těchto Útvarů.

Tyto   specifické   speleotémy   se   vyskytují
v  místech  dosahu  denního  světla  (v  JezíTku)
i  ve vzdálených jeskynnich  prostorách, v  mi.s-
tech trvalé tmy.

Nlikrobiálni analýza prostředi a speleotém
v Hranické FiTopasti

Vzorky byly odebírány z pěti  míst v zatope-
né  části  a  z  jednoho  místa  v  suchých  prosto-
rách  Hranické  pÍopasti.  Byly uskutečněny čtyři
odběry vzorků vody a biofilmu z povlaků a do-

plňující odběr vzorku z guána.
Z  celkového   počtu  psychrotrofních   izolátů

z vody bylo  18  kmenů  psychrofilních  (29,5  q/o).

V případě izolátů z povlaků bylo 5 kmenů psych-
rofilních   (28   0/o).   Překvapivým   zjištěním   bylo

dominantní  postavení  grampozitivních  bakteíii'
v souboru izolovaných kmenů, které téměř dvoj-
násobně převyšovaly gramnegativní izoláty.

V  preparátu  zhotoveného  při.mo  z  povlaků
byl   nalezen   menší   počet   rozsivek   (diatom)

a torza vláknitých  řas. V preparátu z bujonové
kultury  (varem   připravený  preparát)  byl   po-
zoÍován  velký  počet  gramnegativních  kolonií
rozrůstajících se z nehomogenizovaných  částí

povlaků.   Z  grampozitivních   buněk   byly   hoj-
né  tyčky  uspořádané  do  vláken  a  sporulujíci.

(vytvářející spory)  buňky s  oválnými  sporami,
které povětšinou  buňky nezduřovaly.

Závě,
Z mikroskopických preparátů a kultivačních

metod  je  zřejmé,  že  povlaky  obsahují  živou
složku,   překvapivě   poměmé   hojný  komplex

jednobuněčných  i  mnohobuněčných  řas,  roz-
sivek, jakož i  kultivovatelné a  pravděpodobně
i  nekultivovatelné  prokaryotní  (buněčné)  or-

ganismy.  V  případech,  kdy  je  tento  komplex
strukturovaný,  se tedy jedná  o  biofilm,  i  když
objekty  s  převahou  vněbuněčných  polymerů
vylučovaných  mikroorgani5my a  zachycenými
částicemi jsou také velmi  pravděpodobné.

Očekávaný   výskyt   striktně   vlhkomilných

prokaryot  (buněčné  mikroorganismy)  v  pro-
storách  Hranické propasti  byl  potvrzen, i  když
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například předběžně morfologicky indikovaný
výskyt   aktinomycet   (bakteriální   mikroorga-

nismy)   a   dalších   skupin   autotrofních   a   he-

terotrofních   (necizopasných   a   cizopasných)
mikroorganismů   ve   vzorcích   ce5tou   izolace

a   kultivace   kmenů   potvrzen   nebyl.   Procen-
tuální  zastoupení   izolovaných   psychrofilních

prokaryot  ve  vodě  a  v  povlacích  bylo  téměř
shodné,    netvořilo    však   většinu    zkoumané

míkrobioty   (společenstvo   mikroorganismů),
na  rozdíl  od  psychrotrofních  izolátů  s  Širším

teplotním Íůstovým  rozmezím.
Z   kultivovatelných   mikroorganismů,   kte-

ré  bylo  možno  alespoň  předběžné  určit,  zde

převažovali zástupci  rodu Pseudomonas.  kte-
ří  se  ve  vodách  i  biofilmech  vyskytují  Často,

a  to  i  v  jeskynních  a  podobných  extrémních

prostředích.   Řada  z  nich   byla   izolována   pří-
mo  z  minerálních  či  podzemních  vod  (BA'DAA

2001,  VERiiiiLE  a   kol.   1999,  ŠvEc  a  kol.  2004).

Další skupinou, kteíá se ojediněle vyskytovala

jak ve vodě, tak v biofilmech byli zástupci rodu
Bac/.//us, jejichž endospoTy jso u vysoce odo lné
vůči  extrémním vlivům  prostředi. (chemíckým
i fyzjkálním). Vzhledem k Širokému růstovému
teplotnímu  rozmezí  izolovaných  spory  vytvá-
řejících  kultur  (5-30  °C,  u  některých  i  více),
které  obsahuje  i  teplotní  rozmezí  vyplývající

z   měřeni  v  Hianické  pÍopasti,  lze  očekávat,
že  se  kmeny obsažené  v tomto  mikrobiálním
společenstvu  mohou  aktivnéji  zařadit  i  do šir-

Ších ekologických vztahů,  mohou tedy existo-
vat i v prostředí odlišném. Rod Pseudomonas,
který je  rozšířen  napTosto  obecně  a  je  velmi
biochemicky  aktivní,  schopný  růstu  jak  v  ae-

robním,  tak  i  v  mírně  anaerotmím  prostředí,
má též Široké růstové teplotní rozmezí a  může
se  dosti výrazně  podílet na  míkrobiálním  slo-
žení  studovaných  povlaků.  Nadpoloviční  část
izolátů    reprezentovaly   překvapivě   grampo-
zitivní  tyčky,  ovšem  jejich  rodová  či  druhová

identifikace byla  často neúspěšná.

Přestože  při  pozorování  na  lokalitě  i  v de-
tailně    odebíraných    vzorcích    byly    nalezeny

inkrustace    (potažení    kůrou)    popÍsovaných
mikrobiálnich  útvarů  aragonitem  nebo  kalci-

tem  a  byla  zjištěna  i  některá  stadia  skutečné
litifikace  (zkamenění),  tyto  otázky  byly zatím
odloženy.

Geofyzikálni. průzkum v okolí
Hranické propasti

V  roce  2006  píoměřili  geofyzikové  a  geo-
logové   metodou   velmi   dlouhých   vln   (VDV)

oblast  o  rozloze  cca   12   ha  v  okolí  Hranické

propasti. Cílem geofyzikálni'ho mapování bylo
ověření  vhodnosti   metody  v  tomto  terénu,
vyhledání vodivé zóny odpovídajíci  krasovým
struktuíám  a  příprava  dalších  metod  geofyzi-
kálního mapování v Hranickém kTasu, které by
vedly k  lokalizaci  dalši.ch  podzemních  pÍostoí.

Výsledky geofyzikálnich měření
V  proměřované  ploše  se  nacházela  vlast-

ní  Hranická  propast  a  blízké  závrtové  útvary.
1  přes  obtížný  terén  se  podařilo  (až  na  body

přímo v propasti  a jeden  bod  na stěně skalky
jižně  od  pÍopasti)  změřit celou  plochu  s  rela-
tívně  malými  chybami  a  konzistentními  daty
mezí  profily.  Byly  nalezeny tři  významné vodi-

vé  struktury o  směíu  V-Z  (v mapě  na  5ti.  20
-  linie  označené  8„ 82 a  8).  S  nimi  je  téměř

paralelní struktura  samotné  Hranické  propas-
ti,  která  se  ve  vlastní  i)ropasti  stáči'  do  smě-
ru    SZ-JV   (linie   A).   Všechny   tyto   struktury

míří  na  Zbrašovské  aragonitové jeskyně  a  dá
se  předpokládat,  že  mají  stejný  původ  a  že
na  nich  dochází  k  vývěrům  hydrotermálních
fluid.  Odlišnou  strukturou  je  pravděpodobně

subvertikálni. zajílovaná  puklina  (linie  C).

Po  vyhodnocení  výsledků   geofyzikálního

průzkumu byla nawžena tři místa pro odvrtání
pilotních  průzkumných vrtů. Získaný hornino-
`ý mateíiál  mél  přispět k určení původu výpl-
ní  krasových  depresí  a  ke  zjištění  jejich  stáří.

Lokalizace  vrtů je  vyznačena  na  mapě  na  str.
20   symboly   s   čísly  vrtů   KE20,   KE21,   KE22.

Získané  vzorky však  poskytly jen  chudou  mi-

krofaunu,   která   je   nejspíše   pseudoasociaci.,
tedy  směsí  různě  starých  fosilii',  vytvořenou
redepozicí  nebo  mi'sením  Íůzných  hornin  při
svahových procesech. Ve vzorcích převažovaly

polámané a rekrystalované jehlice hub,  méně
často   silicifikované   radiolarie   Cenosphaera
sp.  a  aglutinované  foraminifery.  Foraminifery
Bathysiphon sp., Rhabdammina discreta Bra-
dy, Glomospira g(. gordialis (J&P) , Caudammi-
no  ovu/o/.des  (Grzyb.),  které  mohou  pocházet

SUMMARY
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Tl`e Hranice Abyss from the viewpoint of geologists

The  Hranice  abyss  is  not  only  an  excellent  site  for  divers.  lts  dry

parts  are approx. 70m  deep and the depth  oÍ water column  below
is  certainly  more  than  205m.  In  the  ariícle,   history  of  geological
Tesearch  there  is  followed  wfth  the  geological   histoTy,  which   has
been  described  and  píesented for the  most interesting surrounding
sftes. The  cave  has  developed  in  the  Upper  Devonian  limestones  by
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z  paleocénních  či  starších  členů  frýdlantské-

ho  souvrství  podslezské  jednotky.  Vzhledem
k  těmto   skutečnostem   tedy  nebylo   možné
na  základě  mikropaleontologické  analýzy  ur-

čit stáří sedimentáTních výplni.  a  stále tak ne-

lze vyloučit jejich  neogenní Či  kvartérní stáří.
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hydrothemal processes. Relics of the sediments deposited during the
Miocene  marine transgression weíe found  in the  abyss walls and  in
its surrou ndings.
The  article  also  deals `^fth  the  structuTal  geology -the video  recoíd
made by the submaíine module Hyball r.o.v. togetheí with the surface
measuTements have been used to specffy dips of cleavage ®edďng)
and to construct the section. A short review concerníng the research of
mícrobiota found in the flooded part of the abyss is pTesented. Finally.
the result5 of geophysical research  (the veíy long wave method) are
also described in the article.
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Maraton konferencí
k ochraně přírody

Pi'aha -V rámci českého předsednic-
tví  Radě  Evropské  unie  proběhne  v  ČR
řada  významných  konferencí  a  jednání
týkajících  se ochrany přírody a  krajiny.

K  nejvýznamnějším  patří  konference
o  přiíozených  a  přírodě  blízkých  oblas-
tech    (Conference   on   Wilderness   and
Large   Natural   Habftat   Areas),   která   se
uskutečni v Pi.aze ve dnech 26. - 29. květ-
na  2009  a  na jejímž  pořádání  se  podílí
Evropská  komise.  Cílem  setkání  přibliž-
ně  250  expertů  z  oblasti  státní  správy,
akademické sféry, nevládních  organizaci
i soukromého sektoru nejen z členských
zemí  EU,  ale  z  celé  Evropy  je  výměna
informací   zástupců    z    různých    oblas-
tí  Evropy a  návrhy  řešení jejich  ochrany.
Na  progi.amu  konference  bude  rovněž
ďskuse   o   definicích   v   oblastj   ochra-
ny   přírody   použitelných   na   úrovni   EU,
vztah k lokalitám soustavy Natury 2o00,
ochíana  původnich  oblastí, jejich  příno-
sy a  hodnoty, přístupy k péči o ně.  Kon-
ference  je   součástí   projektu   „Neporu-
Šené  lesy v  Evropě:  koncept,  posouzení
a  metodické zajištění", který je zaměřen
na ochranu přírodních a  přííodě blízkých
oblasti a  bude pokračovat i po skončení
českého předsednictvi.

Aktuální    otázky    praktické    ochrany

přírody   a    krajiny   bude    řešit   zasedá-
ní   ředitelů   ústředních   orgánů   ochrany

přírody  EU,  které  se  uskuteční  v  Píaze
8.  -  10.  června  20og,  a  týká  se  přede-
vším  otázek  souvísejících  se  soiistavou
chráněných území NatuTa 2o00.

Ve  dnech   19.  -  23.  května  2009  se
v  prostorách  Výzkumného  ústavu  Silva
Taroucy  pro  krajinu  a  okrasné  zahrad-
nictví  v  Průhonicích   uskutečni  jednání
Evropské  platformy  pro  strategii  vÝzku-
mu  biodiverzity (EPBRS), jejímž hlavním

posláním   je   dopoTučování   témat   pro
výzkum v rámci  EU; podtitul jednání zní

„Světová  biodiverzita  -  Aspekty  evrop-
ské  zodpovědnosti".  Hlavním  gestorem
akce  je  Botanický  ústav  Akademie  věd
České  republiky  -  česká   Bioplatfoma
v rámci  EPBRS.

Akcí mimořádného významu  a  rozsa-
hu bude neformální Rada ministrů život-
ního  prostředi  EU,  jejíž  termín  je  před-
běžně stanoven na začátek čei.vna 2009,
a symbolicky uzavře maraton konferencí
v ochraně přirody.

lnfoTmace  k  předsednictví  ČR  nalez-
nete na MrMÍw.eu2009.cz a na
http:«chm.nature.cz.

Jana Vavřinovó

OdEEm

Jednotná evidence
speleologických objektů

P+aha - Dne 1. 1. 2009 vešel v účinnost

pok)m   náměstka   sekce   ochrany   přírody
a  krajiny MŽP  k vedení Jednotné  eviden-
ce  speleologických  objektů  (JESO).  Jeho
cílem je zajistit efektivní naplňování usta-
novení §  10 zák. č.114/1992 Sb., o ochra-
ně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdéjších

předpisů.   Speleologické   objelq/   budou
evidovány  formou  samostatné  databáze.
Hla\rním  užh/atelem  JES0  budou  orgány
státní  správy  a  v  inteTpretované  podobě
i další su bjelQ/ včetně veřejnosti.

Vedením   JESO,   ktei.é   bude   vedeno
a  spíavováno jako  veřejný  registr, je  po-
věřena  AOPK  ČR,  která  bude  na  plnění
databáze úzce spolupracovat se Správou

jeskyní ČR a  dalšími  odbomě  kvalifikova-
nými   právnickými   a   f}«Íckými   osobami

(Česká  geologická  služba  o.  s.  s.,  Geolo-
gjcký  ústav  AV  ČR,  v.  v.  i.,  Česká  speleo-
logická   společnost,   o.   s.)   spolupracujíci
s AOPK ČR.

V roce 2oog probíhá tvorba a testová-
ní nové vznikající aplikace,  plný provoz je

předpokládán od roku 2010.
Vi.ce infomiaci ziskáte na Portálu ochra-

riy p-řiTody Qhtq.Wi.oreal.namire.cz/).

-OS-

Seminář „Nízké
a střední lesy v krajině"

Bmo   -   Lesnická   a   dřevařská   fakul-
ta   MZLU   Brno  ve  spolupTáci   s  katedTou
biologie  Pedagogické  fakulty  UP,  Českou
společnosti'  pro  ekologji  krajiny  (CZ  IALE)
a  Nadačnim fondem prof. Aiigusta Bayera

pořádají v  Bmě  3.  -  4.  dubna  20og  prd-
covní  seminář  v  Íámci  grantu  MZP  „TAR-
MAG - Biodiverzba  a  cilový management
bíotopů nízkých a středních lesů v sousta-
vě Natura 2000".  Hlavní témata semináře
budou  zaměřena  na  biodiverzjtu  lesů  vý-
mladkového  původu  (tz`/.  nízké  a  stt-ední
lesy),  koncept starobylých  lesů  z  hlediska
biodiverzfty v  krajině,  ekonomické  a  hos-

podářsko-právni     aspekt)Í     hospodařeni
ve  výmladkových  lesídi.  Wstupem  semi-
náře  bude  sbomík  abstralti  s  vloženým
CD  s  plnými  text\/ přednesených  přispěv-
ků.  Vložné  na  seminář  činí  500,-  Kč.  B[iž-
šÍ   infomace:   ivo.macJiaT@upol.cz   nebo
msvatek@centrum.cz.

-ma-

Zemřel autor
první červené knihy

1   v   povědomi   naší  odborné   ochra-
nářské  veřejnosti  je  Íniciátorem  červe-
ných   knih   slavný   britský  malíř,   ornito-
log  a  ochránce  přírody  Sir  Peter  Scott

(1909-1989).  Pivní  světovou  červenou
knihu  však  Sir  Peter  sám  nenapsal:  po-
nechal tu volnou  ruku  svému  krajanovi:
tím by] Noel Simon, kteý zemřel loňské-
ho roku, 20. ři|na 2008.

Noel  Simon  se  narodil  26.12.1921
v anglickém  hrabst\/Í  Kent.  Po  2.  světo-
vé  válce  odešel  do  Keni,  kde  farmařil.
To  upoutalo  jeho  pozomost  k  ochraně
východoafrické přírody, zejména velkých
savců.  Založil   keňskou  společnost  pi.o
ochranu   přírody  „Kenya  Wildlife  Socie-
tr, jež se stala základem  proslulé „East
African  Wild   Life  Society".  Zi'skal  záslu-
hy o  národní  parky  Nakuru  a  Serengeti
a  byl pozván k práci ve správě keňských
národních parků, kde se posléze stal zá-
stupcem ředitele.

V   60.    letech    odešel    pTacovat   do
ústředního   sekTetariátu   IUCN   -   Mezi-
národní  unie  pTo  ochranu  příTody.  Vyvr-
cJiolením  této  etapy jeho  činnosti  bylo
sestavení  vůbec  prvního  svazku  červe-
né  knihy „Mammalia'.  Od  té doby  bylo
ve   světě   vydáno   přes   150   čewených
knih:  jsou  považovány  za  jeden  z  nej-
cennějších   podkladů   k  ochraně   biodi-
verzfty;  profesor Tom  Harrison je  nazval

„ochTa nářským  Písmem svatým".
V   roce  vydání   první  Červené   knihy

odešel   Noel   Simon   do   Íodné   Anglie,
kde  se  věnoval  spisovatelské  činnosti.
Jeho   knižní   bibliografie   zahrnuje   přes
36 titulů, v  nichž jsou  zahmuty i  knížky

pro děti.
Měl  jsem   příležítost  pracovat  spolu

s Noelem téměř celý rok v ústředí IUCN.
Byl  to  muž  s  typicky  anglickým  gentle-
manským  taktem,  někdy  snad  až  přiliš
uzavřený.  Tak jsem  se  až teprve  z  nek-
rologu v londýnských  77ie  77mes dozvě-
děl, že  Noel Simon jako devatenáctíletý
vstoupil do služeb bíitského Královského
letect`/a.  Celou  válku  působil  jako  bojo-
vý letec v Severní Africe, nad Atlantikem
a  ve  Středozemí.   Nakonec  doprovázel

jako  stíhací  pilot  konvoje  do  Murmaň-
ska:  sestřelil  jedno  nepřátelské  letadlo
a  sám   málem  v  leteckém  souboji  za-
hynul,  když  jeho  stíhačce  nad  ledovým
oceánem zamrzly kanony.

Jan Čeřovský
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