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Spe]eo]ogie v kvarcitových masivech

The Worlds largest Quartzite Cave
MarekAudy,Brmisbvšmída.FdericoMayoml

A bstract: ln the soiitheastem regton ofvenezuela` tha€ are about 100 table top moLmains c&lled Tepuis which are commonJy

hot`/nasthe.1ostWaďld"."csemesadapedmoimainsappeafsinsuchi`egionliketowefsrisingfiomthesumundingjmgle,
isolated by vertica] clifts of sevcml hundted meters of h]gh. sometims with negative profiles, fimi where long waterfdls like
Ange] Fall. dTops fteely more than 979 ms (the highest waterfdl in the world). FTom the geological poim of vie`ií, these

mo`mtains are Protemzoic tnassifs (about two thousand millions of years old). which have been fomed fiom sub-horizonta]

qumzic smds deposits.
Thcse Tcpuis. are habitat of a great vriev of endcnric flora and faum species. and j.ist recendy, Karst structures oáth

n`imcsous subtemnan systems have been dJscovered. Until today, the caves thai have been fo`nd in these sedimemary rocks
mo`mtains. wca€ considered denudcd felicts (Cue`/a Autam). soim other as mega col]apses (Sima mayor/ Sarisariňama, Sima
Ahonda/ Ayumtepui), and in most of cases, only long cmwsses wjth l]de altefations. D`iripg the year 2 002, this panorama
chmged after the first classic great cavem systm was located in Mount Ronima. However, the expeditions to these moiintains
aievery]imited,dtctothelogistjcmdacccssdifŤiculties.hence,aJmostalwaysisnecessarytoamngehelicoptertrmsp«tation.

However, in the highJy brokm stirface of the Chimantá massif which covers m area of 1 470 lm ! md topped by some
10 tepuis vtih hrights above 2 000 mts. (the highest Murey-tepuj with 2.698 mts.), a colossal cave discoveTy has taken place,

which complies w]th all the attributes of a classical standard cave: `inde[gro`md river system, waterhlls, rock sljdes. atid diveBe

speleothem fmat]ons. Thi§ cave, is today considered as the largest qurie mve of the world. and it has been baptized as Cave
Char]es Brewer, in honou of it's discoverer MT. Charles BTeweí{aTias, the pioneer peleologist in quaTzite caves, a renoun
scientist. and Lmdoubtedly the mosi expencnced afLd qiialified human h the TepLú world of the Gujam Highlands.
Mr. Charles Bfcwer€arias, explored ChimAmÁ's surfece in 1.978, whene he diiected two multidisciplimry nat`ml

scimceexped]úons,mdeventhoughhehascompletedmorethanahundredexpeditionstosevera]othermomtajnsthnDughthis

geogmphjcal area in the fol]owing years; mce he was flymg over Chjmantá mssif in 2002 (to fix the geoposition of a cre`/&sse
of more thm 250m. of height, discwcred by the helJcopta pilot cm sotne of tl`e walls of the Aprada-Tepui), Brewer sighted
a river coming out fi" a mall shsdow, which to him. i` looked like the cntrmce to a large cave.
By the fiis:t qufter of the year 2002, BfcwerLcaries eccompmed two otlier exploring flights to wdute the place, and
tostudythepossiblelandingsites.sincetheon]yíéaseablewaytoarnveneartothecavecntrmce.wasmakingverycompliated
mddangefoushelicoptermaneuvers.
m Mamh 28ů. 2004; a group oft`irelve members made LLp of venezuelan scientists afLd nature experts, were Teady and
able to explore the cave for the first timc. 1heo they leamed tha` thqí were dealing w]di a reaJD laige cave that had a tLriLLlent

riva,wateúlls,domes`mdgiganticgalJenesupto60mts.wídeandsome15to20m.ofsvcpgeheight!.®stichÍmexpedhioD.
thqy covered the first 2 lm imil tltq/ stopped in fioni of a dep lake (hgo Chayo), bui they could see some odier gallenes ahead.
The pafticipms of thjs unfoTgettabk expedition. wep: Ch. Brewcr{arias. Ch. BTet`ÍerLcapriles, F. MayoTal, A. Tovar. L.A
Cmcero, F.Tamayo, A . Chumaceiro. E.Wdlis. A.A.ChacónL C. Badio` PTof. R. Guefrqo ftom the Tropical lnstitute ofzoology
ofthe VenÉz.ielan Centml Uni`rersity and Dr. F. Delascio. Pt€sidm` of Jardh BotÁnico del Orinoco at Ciudad Bollvat, Vmezuela;

these last two, also members of the Govcmmental Comision for the study of the Tepus protectim.
Two months lster, bcm/een May 28th and Jime 2od. of 2.004; a second expedition was organized urith 7 members, and
some first class spel`mkcfs wefe invited firsdy to dmw the cave maps and to obtah aditional photographs.
The Base Cmp on both expeditions. was set Lip at the avem enmce, which is a space of approxj]mbi 100 m by 120
m.. place fiDm where the team. laiinched seveml exploration mis§ions into the cave. h one opportunity die group set a biov`Lac

cairp tmder an ample dome of 90 m x 150 tnL (EI Planetario), in order to complete die mappmg of the Test oftl`e ®ve.
Dumgthisexped)tion.adetailedmapofúeexpk)Tedsectionswasdraw]L,speleolog]calandzoologicalobscníaiions`níeie
registered. and die t)pology of tmy ncmr and strmge speleothems for the scicnce world. was obtained.
Thjssecondexpedition,alsoledmderthedirectionofCh.Brewer{arias.hadthevenezuelanpartidpants:Ch.BrewerCapriles.F.Mayord`L.A.CamjcefoandJohnBrewer;accmpariedbythes]ovakandczechspelcoloristsandguestsB.Šmida
md M. Audy.
TheCaveseemstobepartofanmjoTdmimgesystmofanextensiveareaofthetepuisuface.Duringthedryseason.the
water vol`ime of the Tiver inside the cave, was estitnatd in some 200-300 m6./sec. But diiring the toTTentuous miiis. it reaches
mmy cubic meten/sec. ]s during these iimcs. when deep lakes reachmg se`renl h`mdred meters long inside the cave are fomed.
and the water at the emnce is dammed and hence dmined througout a siphon. The bchaviou of the waier inside the cave.

is tmpredictable due to the mspec(ed do`mpours, mking the cave extmely dangeíous. thus one must a]w&ys be prepeari
for a possible flash flood cvcnt.

The cave gaJJenes have a typica] width of 40 m and cm neach up to 60 m in places whem the floor is covered with huge
ocicksintotaldisamy,some`ofthesizeofbii)ldmgs.Thebigges`spacefoundintheca`/e.hasbeenKJmnandFannyGallei)/`with
1
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a dome of 40 m. hjght and measuring mo]e thm 355 ms long. As die walls are 70 m apari d`e volume of this am has been
estitmtedin400000m'.(Thes"ndlargestspaceis320000m'attheGalenadelosGUÁcharos,placedcloseotheemtrmce).
Therštofthegreatspacesinsidethecave,altmates`rithsomecmyonswherethesTnallestprofiles"chcs15x20tn.These
canyoiisa]evefydinmcintcrmsofwaiermove'mentmdtheneiswherethebeautimwaierfal]sandrapidsaieusuallyfoLmd.
Due to this fact. these me die most hazardous seginems of the cave.
Oeofthemostintc[estingfeatuesofthemingalery.isicst"ghtness.sho`ringhrdlybendsorparaJelgal]eries.Itis
worLhmerionmg,thatdiegeneraldispositionofthecaveisthatofbeii`gparaLle]iothetopofthemomtainandninning150to
200tn.belowther«ksurface.Insidethecave,therearesomeoedmudtcmces,beautifúlsandybeachesw]thripplemarkedsand.
smallmmtsfilledwithquaTtzpolishedleniils,somecleanwalls,otherridgedwithlatemlledges,col`mmsandmckbridges.
ThereaieaJsopit"nmamazingdivenityofspelothems,probabgoforgmiconghmdactuallyaJjve(ŽEkmiLseofthepresmce
ofsomebacteriaorfmd?),withopalcoreanddo»sh4ped(Muňecos),ballshaped(ChampigDons),mdsotmotherswithlarge
dmdriticshpe;giowingftomthefloormdwa)ls.absolutelyindependeniofstalactites.Thecave-faumispresemedbyseveral
trogophileslikeSurifts(Súeptoprmezomris),thevefystrangemdinterestingGLmchmbirds(Steatomiscaripensis).anew
specieofhughegrasshope]sof10-12ctnslongwhichdivesintothewaicrwhendisturbed(Hydrolutossp.)andatleasttwonew
scopionsspecie§livingdeepinsidemdnearthemouthofthecsve.
Tl`e Cave Charle§ Brewer, has bcm sLirveyed and "pped Lp o 4 482 mts long, with m mevenness of 1 10 m.. md
consideringthesizeofitsgaJleries,ictotdvolumeisunmtched.insupemblebymyotherqimziticcnveoftheplaneinotcven
bysomeofthemostextemecarbonaiecavesoftheworldasdioseinSlovenia`BmzilorNewGumea.

Ponomá jeskyně se `/ymykala všem doposud prezentovanýmzávěrůmNěkolikmedširoképlochéfluviálnl
mstorieobjevovánípod2iemÉlmrcitovýchk[asůjevem chodby s romýTni deskovitými stropy tvořili podzemní
mladá. Je to dáno típ že ještě do nedávna geologové systdn,dlouhý2,5kmByltohistorickyzlomovýokamžik
vchápáníkmsovýchjevůvkvaTcitovémkrasuGuayánské
předpokládali velmi špatnou chemickou rozpustnost
křmenců.Ztohologickyvyplývalzávěr,žesepmkticb vysočiny.
Doposud nejvýznamnějšl a nejmohutnějš(
nejednáokms.NadtypickýmikTasovýmjmegadep"emi
na Sarisariňmě, patmými při přeletu i z veLkých výšek, kvarcitovájeskyněsvětabylaobjevenamjařeroku2004
vědci zavímli oči nebo `Íymýšteli šítené teorie o meteo- v[nasiwChimantá.JeskyněChalesBrewersdélkou4,5
km předčila s`ými rozměry i D nejfantastičtější sny.
ritech či geotermálních silách.
Významný venezulský vědec Charles B[ewer Podzemní dómy pro kvarcit charakteristického obdélCarías v roce 1974 do u5to odlehlé části Guayánské DJkového priňezu dosahují Šlřlqí až 100 m. Plochý strop
vysočiny u§pořádal mezinárodní expedici. Sestoupil se střídávýškuodlodo40m.Objempodzemníchprostorje
svýrikolegynadnooboupropastisimziMayor(-314m) sro`matelnýsdoposudnejvětšímipopsanýmijesbmními
koridoryvevápencíchBomeaneboNovéGuinei.
isimaMcnor(-248m)
Vědcipropastipodnobnězmapo`mli.Ot)jemlsmil.
m3tkzařadilsimuMayorna5.největšíhsovoudutinou
světa.BrewertakéjakoprvnÉ`Íyslovilteoriioobrwském •ESKyNĚcmRI,ESBREWER-MAMuri.ESKyNĚ

ÚvOD
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podzemním kolektoru odvodňujícím část Sarisariňmy.
Vznik propastí vysvětloval zřícením obrovských podzemníchdómůtétoneznáméjeskyně.

..Předýdne:i!njsemsevráiilzchimanty.Našseljsemtam

Sériedalšíchjižspecializo`/anýchspeleolodckých jeslqiri se v.stupním portálem I 50 m širokým a možná
výpravnastolovéhořeAuyán,pfineslaobjevyt)ěkolika i 70 m vysokým. Za nim polďačuje rozmérTiá chodba,
hlubokých propastí. Nejpopulárnější Sima Aonda kterou jsrne kráčeli 3 hodiny. Posiup za!siavilo dlouhé

zdolaná venezuelskými jeskyňáři do hloubky 370 m

jezero, za kterým chodba pokračuúe. Návrai zi)ět nám
trval dvé hodiny... Dopi.s dál pokračoval oceněním

zpopularizovalakvarcitovouspeleoloůivesvěti5(Gatán,
1983). Na Auyán poté vypravila italská skupina
speleologů La Venta několik dalšlch expedic. V nově
objevenémystémusimaAuyán-tepuiNoroeste,naměfiu
úctyhodnoudélku2950m(Bemabeietal.,1994;Mccchia,
Piccini. 1999). Z kvalitních působivých publikacl,
ďstribuovaných do více kontinentů však jednoznačně
vyplývalo,žesejednápraktidorjenotek(onickép`mny,

významu našich výsledků na Roraimé a lcráikým

předstcNenímosoby-CharleiseBrewera.Nebylopochyb.
Tuio osobnost jsme dobře znali z vědecké liieratury.
Na obrovské ploše předkambrického Guayanského Štítu, uprostřed prakontinentu Gondwana se
v proterozx)ik`i ®řed cca 2 rnld. let) usazovaly ohromné
inasy klastických nánosů. Od mezozoika byla tato

souvt.ství foimována řadou tolri. takže v současné době
3e z nich d«hovaly pouze skalnatá věžovitá torza nebo
osamocené mesety uváděné v l iteratuře pod soubomým

i když několik set med hluboké - tzv. griety. Drenážnl
fiinkce byla jednozmčná. svět všák pochyboval, jednáli se o kms v pmvém slova smyslu.
V roce 2002 byla smíšenou českou a slovenskou

názvem Rmrim

#=ův,::éo*::;:adyTŠL„ávíooh::ešŘodma"eTědj,e2So#,:
2

Masivchimantyjesloženzněkolikaosamcx>ených
mesetznichžnejvětšíjsouAmuri,ChurLAkopánaMurei.
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stanů, člunů, neoprenů či lezecké techniky jsme
disponovali satelitním Cleíonem. kapesnímí `Íysílačkamí
leteckýchstereoskopiclýchsnímlůtiakterýchsipozději inavigačnJtechnikouGPS.
Primárnímcílembylolokalituconejlépe2aměřit
všiml obrovské tektonické trhliny (SiTna Noroeste)
inedalekovyvěmjlcířeky.Svoudomněnh)opřítomnosti a získat dostatek údajů k vyhotovenJ přesné mapy.
Dalšími důležitými úkoly byly odběry `/z)orlri jeskynní
fauny a flóry, sběr at)pických ininerálů a samozřejmě
návště`or jeskyně byli : Ch. Brewer{arías, Ch. Brewer- fotodokumentace.
Zaměření hlavního potygonu jsme prováděli
Capriles, F. Mayoral P., A. Tovar, L. A. Camicero, F.
Taimyo.A.Ch`maceim,E.`hblljs8.,A.Chacón,C.BaTrio, konti nuálně s výžkumem. Polygon byl voden co nejvíce
Vroee1977zorganizo`mlChahesBrewerCariasmMureitepuypfirodovědeckouexpedici.Vroce2002pořídilřadu

#vT,ri2;:bs#3u#íLfi±pÉcíí:##:áůopv:
R. Guerrero a F. Deta§cio. Pár dnů po ná`mnJ objevné
skupiny z tém výpravy nás Brewer požádal o pomoc

pfimočařebezzbycčného"kličkování"odsóěnykestěně.
V každém bodu byl pom«i laserového dálkoměni Disto
zaměřenpiofilchodby.Měfičskádiiižstubyladvě.Mimo
časových intervalů spánku, přípravy a konz`mace j ídla

přidalšímprizkumuadokumentacijeslpmě.
Během nÁsledujlcích třl týdnů jsme v šibeničním
temínu zorganizo`oli prostřednictvím mailů materiálně
i logisticky velmi náročnou výpravu. Venezuelští
kolegové s dozkoumánlm jeskyně nechtěli nijak otátet.
Panovaly oprávněné oba`Íy z pokusu o ukradení tohoto
výzoÉmného objevu. Již v 80. letech se Brewerovi
catacasštiuniverzimírivalovésnažiliupřítjehopTvensM
komlexnlho bádání v megadepresích na stolové hoře

j§me se prakticlq/ stále věnovau této základn{ činnosti.
Měřič§ká data hlavního tahu jeskyně jsme po návratu
do zákLadního táboru zpočátku ihned zpracovávali
v počítači. Z časovýcb důvodů jsme později od (éto
činnosti upustili.

JákovynikFjlclapřesnýměfičskýpřístrojseukázal
osvědčený topofil Vulcain. Původně i přes 100 m dlouhé
záměry jsme kvuli komunikačním problémům zkrátili
moptimálních60až70m.Důvodembýhlukpodzemnho
tokupadg.íclmpře§řadukaskádneboprodlrajíclmsepod
bloky rozměmých chodeb. Venezuelské družstvo

Sarisariňmě.
Nejen Charles Brewer ale i my známe vlastní
nepříjemné Zkušenosti § přivlastněním dokumentace

i nálezu `ýznamných světových podzenmích lokalj..
Bez zbytečných průtahů a také bez ohledu
na nepříznivé období dešft tedy odjíždíme m přelomu
dubna a května na jednu z nejhodno(nějších
a nejpřínosnějších výprav současné speleologie.
První úmomý týden př{prav tivíme v Caracas`i.

používalo lasero`ý dálkoměr Dis(o v kombinaci se
sklonoměrem a bu§olou. Détka záměrů byla z důvodů
pře§nosti nižšl - okolo 40 m. Celkovou délku jestqmě
jsme§tanoviliažpozákladnímvyhodnocenínaměřených
dai v Camcasu na 4 482 m.
Podzemní řeka měla průtok 0,5 m`/s. Díky
nevhodnému deštivému obdobl v době našl výpravy
však stoupal periodicbr i m několik m3/s. Vlivem tohoto

Doplňujeme rnateriál. naše nové venezuelské Fiřátele
zaškolujeme do strategie měřičských postupů

a vyhodncx:ovánl získaných dat.

Do Canaimy, turistického cenb známého jako jevu se v podzemí tvořila jezem i sifony až několik se(
metrů dlouhá. Voda v intewalu několika hodjn opět

východisko na nejvyšší vodopád světa Salto Angel, se

opadala. PTů2kum systému byl ale velmi riskantní. Při

přepravujeme pfimou vnitrostátní Linkou. Půlhodino`ý
let do inďánské vesnice Yunek obstaTává mj.atá malá
cesna. Do samotné jeskyně nás přepravuje na několik
etap vrtulník. Přistává riskamtně v samomém poítálu

každé výpravě hrozilo odří2nutí od vchodu a hrozba
nuceného pobytu v podzeml. Toto riziko stoupato se
vzdálenosú od vchodu. Po nepříjemné zkušenosti, kdy
sevst`ptiJpariezalilyjenněkolikdc§ítekminutponáimnJ

jes]qmě.VčlenitémterénupiLotopřejednulyžjnuoskalnj

blok a osádka i s maieriálém krkolomně seskakuje

poslednlch výzkumníků, jsme se rozhodli k §trategii
dobrovolného uzavření v j eskyni. Za prvnlm kriticlým

do džugle.

inístemjsmeumístitinanejvyššímdost`]pnémtnístěčtun

Za obrovským poTtálem se otevíri ješ(ě větší

a s bivakovací výstrojí jsme se vydali do nitra stolové
hory. Za dalším potenciálně neprůchodným mlstem, 6 m
Širolým kaňonem. j§me deponovali neoprenové obleky
i lano. I s jejich pom«í by všdk průchod zde vzniklé
divoké podzemní řeky pmvděpodobně nebyl možný.
Na vrcholu jakéhosi podzemního kopce,
ve vzdálenosti 2.5 km, v megaprostoře o dobrých 20 m
výšjsmepostavilipodzemnítábor.Planetárium,jakjsme
tento dóm mzváli (90 x 150 m) je jednou z nej.větších

prostora"Mamutítlama"sklesqjícímsuťovýmkuželem.
který v hloubce 70 m spadá na bázi hlavní chodby. Celá
vstupní hala působí fenomenátním dojmem um«něným
ještě pfitomností obrovské 80 m široké a 30 m vysoké
boční chodby, připojující se ve střední výši sut'oviska.

Celko`ý dojem je podbarven hukotem řelq/ vytékající
z neznámého podzeiní. V Mamuú tlamě na obrovských
relativněrovnýchkvaTci®výchskalníchblocíchstavíme
základnJ tábor.
Expedicerozhodněnetrpělanedosmtkemmenáže

prostorjeskyně ( 135 000 m.). Přestojsme se zde necltili

nebo špatnou vybaveno§ti. S pilotein helikoptéry byl

nijakbezpečně.Vmavémtánustotnedodsudvzdálený

dohodnut termín návTatu za pět dní. Bylo také počltáno
s případnými komplikaceri nebo ev. závadou stroje.

ffimetrový vodopád náhle §tichnul. Pro nás to byla neklamná indície dalšího vodního přívalu. Ten se tentokTát
omeziljennaněkolíkhodin.Zahajujemeprotocelodenní

Všech 7 členů by ze zásob a bez většího strádání
na stolové hoře přežilo jistě více než měsíc. Pěš( návrat

objevitelskýn~n.
Aždodalšínocipostupujemenjtiemstolovéhoy

by však byl velTnj komplikovaný né-li nemožný. Védle
3
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svčdomlm.žepřímočuýpotenciálmůžebýttéměřlolm
Ob[ovský zával vyřlcený z nčjakého povrchového
pokemonuzamezildalšíbezpečnýpostup.Skončilijsme
teprve v první Getině Šíř)oÍ tepuy. Na povrchu zde není

polomeromzalrivenia.Zaují)mvéjepritom.žeprebieha
pralniclp/ paralelne s vrcholovým plató, 100 či 200 m
pod jeho povrchom.
Najpozoruhodnejšlm fak(om však je, že na
fomovanJ tak verkých chodieb sa prakticky vóbec(!)
nepodiemahlbokávertikálnatekóonikamesety.Jedinév

pamýžádnýtok.Vpodzemnímkolekton)jsmedoposud
nenarazili na iniciální napájecí síť, jakji známe z Krystalových očí. Je velmi pravděpodobné, že zB kamennými jaskynizistenépriečnepoiuchy(tzv.pokemotis)vytváiajú
len pitoreskné §kalné mosty, ktorých Tútenlm ustupuje
blolqrJeskyněchulesBTewerpokračujedál.
Mohutnost podzemních prostor překonala dno jaskyne v čase spátnou eróziou.
veškeré představy o jeskyních v kvarcitu. Chodby
2achováwjíprůměmouŠížkuokolo50msvýškoustropu
loaž20mNaněkolikamístech§ejeslpměrozšižujeažm

Dnes ešte nevieme. či ide v prípade Guácharos
o staršiu. fosllnu úroveň hlavnej chodby jaskyne,

a reakúvovanú len recentne prítokom vody cez trmny

zpovrchu.Móžeísťvšakajodvanezávisléhydrotogícké
ve vzdálenosti 3 lm od vchoduje svým objemem okolo §ystémy, ktorých náhodným spQjením došlo k vzniku
400000 m3 pravděpodobně pátou nejmobutnější. rozsiahlehovstupnéhokolapsu.Vdoterazznámejjaskyni
doposudznámou,podzemníprostorousvěta.Podobných nie sú prakticky žiadne odbočky a rovnako ani náznaky
sto mebťi při výšce sti.opu i 40 m. Galerie KaTen y Fanny

staršlch úTovní . Tri kratšie paraleLky sa vyvíjali v súbehu

dómů přesahujlcích sto`Aq/ tisíc in3 je v jeskyni Brewer
několik.

s hlavnou chodbou ako mladšie, bifiikaěné kanály.
V jaskyni sa celkovo sriedajú Široké, dómovité

Také fauna jeskyně je neobvykle pestrá.
K největším objeveným živočichům patří několik
centimed dLouhý škoipion nebo stejně velké kobylky.
V jeskyni jsme pozorovali několik druhů pavouků.
Pavučiny eěchto pavoukovců jsou základnlm stavet)ním

galériesozávaljskami,srelatívneužšími,kompakmými
'rkaňonmi"§oskalnýmdnoin,bezsedimentovakolapsov.

Platítutiežčastopmvidlo,žepodkaskádousaprahiclq/
vždy fomuje hlbšia zbytková priehlbeň, ohraničená
z opaěnej stTany váčšou baTiérou z balvanov. Dósledkom

prvkem při vývoji několika Drpů speteotém. Areosol
bohatý na humidové ky§eliny s vysokým ob§ahem

vápníku. produkovaným ros(linari m povrchu, se
zachytává ria neustále obnovovaných vláknech. Díky
poměmě vy§oké teplotě okolo 1 5 °C, docház[ současně k
intenzivnhuodparu.Vznikléútvaryeěchtosekundárních
výplníjsouvelmiamkti`míačastoamigmcitačnmorůstu.
Jejich pře§né chemické složenl je v současné době

ziištb`Ánoněkolihvědedýmiústavy.Sekundámívýpně
jsme pozorovali přirozeně předevšlm ve vyšších,

hydrologicky klidných etážích. Vedle "pavoučích
krápníku"jsmepozorovaliiobrovskébílékouleaž0,5m

průměru. Hlavnl stavební materiál je nečekaně
na vápenitém základu, podobný našemu nickamíhku.
Unikátem byly i přes metr dlouhá brčka z opálu
nebo chalcedonové podlahové krystaly v několika-

meďovyúcčhasTnťcnio:#:áice:chH,esBrewerc"`as,
FedericoMayoral,LuisAlberóoCamicero,CharlesBrewer
Capriles,JohnBrewerMendozaorenezuelaLMarekAudy
(Če§kárep.)aBranislavŠmída(Slovensko).

GENEmc]tisú`nsl,cmlASKyNE
cHARIEs BREwm
Na vzdušnú vzdialenost' zasahuje jaskyňa približne 2,3
kBi, hlavná galéría jaskyne má teda v priamom smere

priememýspádmenejnež3°.Generálnejetopodmienené
subhorizon(alitoukvarcitu,kedybolivodouakoprvépri
vývoji jaskyne využité ďshomogenetiq/ vrstvových
plóch a seditnentačných hiátov póvodných uloženln.
(Rovnako tým danýje primáme aj pomer Šírb/ chodieb
voči ich výške, bežne 1:2 až 1:5.) Vačší spád naberie

jaskyňaibavúsek«hskaskádami.Jejchodbajecelkovo

Obr. 1 : Jeskyně Cueva ChaTles Brewer, §chéma`ické
zmázomění velikosti.

netradičneprimočia[aaťahásavzákmtáchsobro`Ů
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takýchto hrádzí je potom v čase dažd'ov zaplavovame fomou postupne odlamovaných do§ák. Vemé prívaly
jaskyne, a vytváranie hlbokých jazier aj v úsekoch vody potom bloky postupne úplne rozbíjú, až nakonjec
s vodopádmi(!), kde by to inak nikio nečakal. Ro`mako definitívne rozpustia. Proíil chodby sa tak stáva čoiaz
`mik verkých kaverien tu asi súvisí s náhlym zúžením vol'nejším a móže sa na výšku zváčšovať inve[zným
profiluchodiebdolutokom.kedymohlo(anaďalejmóže) spósobom, ked' s(rop chodby iba kolabuje, mimo
aj v dómoch dqhádzať k značnému mLstúpaníu hladiny priameho dosahu vody.
vody, a to aj napriek ich značnej Širke a ploche.
Závažnú úlohu vo vývoji jaskyne zohiúvajú asi
RiekavjaskynicuevachďlesBrewermáešteaj menej odolné rytmy pieskovcov, ča§(o v pásovitom
dnes tendenciu 2Žuezávať sa excenriclqí len do jednej avel.mípestrofaďebnomprevedení,ktorásaobjawjúpri
periférie chodby. Koroduje pritom najirijej bočné steny. spodnej báze velkých dómov a vel'mi zretel'né sú
Keď enortniié rozšírenie chodby prekročl únosné Ríeka (vhrúbkelo-15m)vkaňonovitýchúsékoch.NajednotlívjaskynicuevacharlesBrewermáešteajdnestendenciu vých polohách tohto súvrstvia sa vytváTajú selektívne
zarezávaťsaexcenriclqílendojednejperiíériechodby. laórilnezárezy.rímsyavfámcirymumimoriadnenúikkéKoroduje pritom najmá jej bočné steny. Keď enomné
rozšlrenie chodby prekročí únosné stabilitné medze

:9;sTs#p=,é:o#o#:omp;ežnstooů„d=9%:vza+h+:;

pevnosti plafónu chodby (to sa móže v kvarcitoch udiat'

tohto medzísúvrstvia, ktorého bázou móže byť zase

už pri pár metrcN;h výšlqí profilu), dójde kjeho rúteniu, odolbý kvarcit, podobne ako v plafóne galéri í.

aie`o Cl`ailes Brewer
E5FF

Obr. 2: Cuev& Cbarles Brever, mapa jeskyně.
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Karst Processes and Cave Sediments: Dating
Krasové procesy a jeskynní sedimenty: datování
Pavel Bosák
GeologickýústaviqvČR.Rozvojová135,16502Praha6:e-mail:bosak@gli.cas.cz

deDudation and abra§ion without the necessity
of the destniction of the whole sequence of kars[ rocks.
Tempomryand/orfi[mlinterruptionofthekarstification

DeterminingůebeSnningandheendofdieljfeofakarst
system is a sub§tantial problem. In conhst to rno§i
of living systeins development of a karst system can be
„ftozen" and then rejuvenated several times (polycyclic
and polygenetic mt`ire). The principal problems may
include precise definition of the beginning of karstifi-

pTocess can be caused by the fossmsaLion of kar§t due
to toss of its hydrological fimction. Such fossiljsation
canbecausedbymetamorphism.minemlisation,imrine
timsgressions,burialbycontinentaldepositsorvolcanic

cation (e.g. inception in speleogenesis) and the tnanner
of preservation of the products of karstification. Karst
evolution is particularly dependent upon the time
available for piocess evolution and on the geographical

products, tectonic movements, climatic change etc.
Known kar§t records for .he 1" and 2nd orders
of stratigmphic discontinuity cover only ftom 5 to 60 %
and geologicd conďtions of the exposuTe of the rock. of geological tíme. The shorter the time available
The longer the time, tbe higher the hydrauuc gndient for karstificaLion. the greater is the likelihood that karst
and the larger the amount of solvent water entering phenomenawillbepreseďedinthestmtigraphicrecord.
thekarstsystem.themoreevolvedisthekarst.lngeneiaL White pToducts of short-liwd kíLrstification on shallow

carbonac platfoms can be preserved by deposition

stratigraphic díscontínuities. i.e. intervals of nondeposition(disconformitie§andunconfomities),directly
influence the intensity and extent of kaLrstification.
The higher the order of discontinuity under study,
the grcater will be the problems of datipg p[ocesses and
events. The order of unconformities influences

during the immediately succeeding sea-level rise,

producc of more pronounced karstification can be

destToyed by a number of ďfreient geomophic pioce-

sses. The longer the duration of subaerial exposure, the
rnore complex are those geomorphic agents.
O`h/ing to the fact that unmetamorphosed or only
the stratigmphy of the karst through the amoun( of time
available for subaerial piocesses to operate. The end sljghtlymetamoiphosedkarstrockscontainingkaistmd
of kanstification can also be viewed ffom various caveshaveoccurred§inceArchean.wecanapptyawide
perspectives. "e final end cx;curs at the moment when range of geochronologic methods. Most established
the hos( rock together witb it§ karst phenomena is dating methods can be utilised for direct and/or indirect
coinpletely eroded/denuded. In such cases, nothing daLing of kanst and paleokarst. The karsvpalcokarst fills
remains to be daeed. Karst fonns of individual evolution afe very varied in composition. including a wide rmge
stages (cycles) can also be desnoyed by erosion, ofclasticandchemogenjcsediments,productsofsurface
6
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and subsurface volcanisin (lava, volcaniclastic maeerials, materials. The karst environment favours both
tephra), and deep-seated processes (hydroihemal the preseTvation of paleontological remains and their
activity, etc). Stages of evolu(ion can also be based destruc[ion. On one hand. kars[ is well kno`m for its
on dating correlated §edíments that do not fill kaTst voids richness of paleontologicál sites, on the other hand mo§t
directly. The application of indjvidml dating methods cave fills a[e complete sterile, which is true especialty
depends on their time ranges: the older .he subject for the inner«ve fácies. Another problematic feature of
of study, the more limieed is the choice of method. KÉLrst kai.st records is the reactivation of processes, whích can
and cave fills are retatively special kinds of geologic degradearecordbymixingkarstfillsofdifferentages.

Využití přirozených stopovačů C80, 3H, CFCs, SF) pro studium proudění
a doby zdržení skai)ových vod a krasových pramenů (Moravslý kras)
EFErdi}#Eře±ZéH#n2'.MílanJer',Janmmmep',FnntišekB`izeri,JarosLavaMeikové».

::!it!mŘ!!!ÍÍJá#ť,ťTE#ťto3Íi;eť6:;:::É:::1?ilB,.modov.í*.U-eEiůKarlovy,Al*nov6,128
€Ěí_EÍ:oá%Éc#E&LŽE#.3P]í.8,2.íÚEoťa]5,62tooBmo

3E:=reoggŘ:h°#ůeii°óč#.7fi#7#=:;#víymu'u::#áě.KotLáĚká2,6ii37Bmo
Abstract: Mean residence time md flot]/ pat(em was studied in `insatLLmted zone of ochoz Cave in southm pm of Mora`rian
Karst by means of '80 in the yeais 2001 to 2003. Three diffeTent localities of waiers percolating fiom `msat`imled zone to
the cave were sampled (dripping wsters). Precipitations wem: sampled ss well. The results of study showed relat]vely long

residence time in the imsaturated zom (abotit 50 % oomponmt with residence time exceeding one year). During snow melting in

2002 and 2003 the proporion componets coming fiom different resei`Íoirs weie compuied fiom two component system (soil/
epikarst; me]twater). The res`ilts clearly indicate. that more thm 50 % of water (nearly 100 °/o in 2003) in dripping wsie[s was
derivedfimsoil/epikars.water.whichorigmatefiom(late)s`mmerprecipitationsO`mvy'80comeDt)!ItmeansthatinfiltTating
sno`i/melturaterwasexpelling(bypistonfloveffect)thes`mme.waierfiDmsoilmd/orepilcarst.Wmerfiomsno`i/meltwasthm
lostbyewapotrmspmtioninsuimiertme.lfthiseffecti§commoninlongeTperiod.itcanchangecompositionofdsoindripping
wmers and hence aJso in dnpstones precipitating fiom these watefs. Konstantní pHtok (autochmonou spring in AimtérskÁ
Cave h Nothem part of Moravim K,arst) was studied by severa] avironmental tmoeis (']0, tritium. CFCs. SF6). The mcan
residence titne of autochhonouĎ wate(s is about 10 years in this locality.

ÚvoD

20 m pod powchem krasu ve Slovinsku t)ylo u části

:kna:oĚhv#zózÍŠ:ěé:ončvť'cm#'3:iésůdůá;í2#,ř

Doba zdrženl a charakter proudění v nesaturované zóně
lmsujevesvětěpředmětemintcnzivníhostudia.Jeznámo,

Veliní zajímavé jsou výsledlq/ 10 stopovacích zkoušek
s fluoresceinem provedenýcb nad jeslqmí o mocnosti
nadloží 45-90 m (Bottrell a Atkinson,1992). Vjednom

že se na jednotlivých lokalitách výrazně liší. není však

dosudžq.mépročoomutakjeQ}emnakol.,2003).Hamon

pňpadě bylo barvivo stále detekovatelné i po 6 letech
(zdesevšakjižmohlauplatnitsorbcefluore§ceinuatím

( 1979) zjistil pfi sro`mání d`R0 skapových vod a srážek

dobuzdiženívjeskynivKentucb(USA)okoto2týdnů.
Studie v jeskynlch v Yorkshire dale§ v Bri(ánii ukázali

zpo-|zerič#e#y|yfl;:máejh#:=ář#:iricížádná

dobu zdržmí okolo 1 až 3 měsíců (Atldnson. 1985). Napioti
tomuYongeakol.(1985)provedlisledovánltřískapových

data o době zdižení v nesaturované zóně krasu, proto
místvjeskyníchusAmcházejícíchsevhloubkáchpouze začaly být v roce 2001 odebíiúny vzorlq/ z Ochoz§ké
10 až 15 m pod pwTchem. Izotopové složení skapových jeskyně.
V Ochozské je§lgmi v Moravského lmsu je již
vod nevykazovalo na rozdíl od srážek žádný sezómí
chod.coždokazuje,ženavŠc€hstmpovýchmístechbyla od roku 1987 prováděno J. Himmlem a jeho kolegy
zachycemvodasezdrženlm`ýrazněpřesahujícímjeden systematické sledování slmpových vod (Ilimmel, 1999).
rok. Táké v pokusné štole situované v hloubkách 10 až Běhemuplynulýchl4tetbyhprovedenařadaprací.které
7
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nemají jinde v ČR obdoby: V první fázi bylo zi.ištěno
skapové spektrum v jeskyni na ploše téměř 3000 m2 (tj.

počet skapů o různých intenzitách a j.ejich podíl
m celkovém odtoku z nesaturované zóny). Poté bylo
vybráno še§t skapových mlsi reprezentující jednotlivé

aplikovatizotopovémetody.Dftypoměměrozsáhléploše

jeskyních prostor, kde je skap studován a znalosti
skapového spelq je možné zjištěné údaje do značné
mípr zobecnit i na dalš( obdobná krasové prostředí.

typy skapů (Himmel, 1993a). Skapová místa se liší

v intenzitě reakce fýzikálnlch a chemických paiamed
na srážkovou událost a také změna[ni intenziv skapu

sumMANÉOBJEm

během roku. Na šesti vybrmých skapových mísiech
vjeskyni byla dlouhodobě (3 až 14 let) sledována
intenzitaskapuvzávislo§tinačase.Vroce1992bylyna6
skapových mlstech v týdenJm inteNatu prováděny

Ochozská je§kyně se nachází vjižnl části Moravského
krasu. Mocnost nesaturované zóny nad skapovýmí místy
dosahuje okolo 60 rn. Mocnost půdního profilu je okolo
40cm(Ilimmel,1993c).OdběTybylypmváděnyzeffiska-

odběry m rozbory chemizmu skapové vody (minmel

poyýchnús((přesnálokalizaoemmmel,1993c).
1) skapové místo s relativně stálou in(enzitou (G -

1993b,c).Bylaprovedenaiřadadalšíchpmcí(sledování

depozice sind ze skapů v závislosti na ročním období,
z)ištěnímocnostiacharakterupůdnlzónynadskapo`ými
místy nad jestyní, atd.). Od roku 1995 jejeden ze skapů

.J(užer`).
2) skapové místo s vetmi sihě kolísající imenzitou skapu

(C-J}eránek").
(skapové mlsto E) sledován potnocí samočinného 3)skapovémlstoE(skapobsahujlcljakstálousložkutak
záznamového zařízení. které kontinuálně zaznamenává i §ložku se silně kousajíc( intenzitou skapu), na kterém
následující parameiry: intenzitu skapu (průtok), jsou samočimým záznamovým zařízeDlm kontinuálně
konduktivitu, ot)sah dusičnanů a chloridů. V obci sledovůnyf}rikálníachemicképarameúy.
Mimo skapových vod byly v letech 2001 až 2003
Hostěnice, nacházející se 1 lm východně od Ochozské

jeskyně j.e P. Holut)em od roku 1998 provozována
srážkoměmá staníce s dennlm měřením úhmu §iúžek
a teploty.
Detailníznalostptůběhuvydatnostiachemických
a f)rikálních paiametrů skapových vod v čase a 2nalost
reakce skapu na srážkové události umožňuje cíleně

vzorkovány i ffi podzemnl vývěry utochtonnlch vod
(vod pocházejících převážně z infiltnce pfimo na krasovém území) v Moravském krasu: a) Konstantnl pfitok
(A[mtérskájeskyně),b)Starářeka(Rudicképropadání),
c)Tipeček(Rudicképmpadání)aorientačněiJedovnjcký
potok před propadáním.
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Obr. 1 : Ve svmhní části obrázku vydatnost skapů a hodnoty d'® ve skapech a srážkéch. Na spodnh obrázku měs(čDí
úhmy srážek. Průbčh průtoku skapových mlst ncpostihuje celou vanabintu vydatnosti. \Ďrdatnost skapu Kužel byly
tiásobena lox ®ro přehlednost).
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ME-

Od začátku roku 2002 byly P. Holubem v denním
intervalech odebírány vzorky srážkové vody na srážkoměmé stanici Hostěnice. Z nich byly vytvořeny slévané
měsíční vzorlp/ (vážené srážkovým úhmem).
K urěení doby zdržení byl použit program FLOW

Stanovení izotopového složení kyslíku vody bylo
provedeno běžnou metodikou (ekvilibrace s C02)
v laboratofich Českého geologického ústavu v Pmze na
BamndovědahmomosmímspektromemiFinniganMAT
25l.Výsledkyjsouvyjádřenypomqíběžnénotaced'80.

(Malosze\iíski a Zuber. 1996). Program umožňuje volbu
jednoho z běžných modelů (exponenciální, písto`ý tok,
disperzní modely). Doba zdTžení a nejvhodnější model

protistandarduSMOW(teoretickézákladyvizHladÉková
l988).Přesnoststanoveníje+/-0,159ú.
V Ochozské jeskyni byly odebírány vzorky
skapové vody na stanovení izo®pového složení lqrslíku
ze ffi skapových mísi zhniba v 20-30 denním intei'`olu.
Na skapovém místě C-Beránek jsou skapy akti`mí jen
malou část roku. Po té co se `ikázalo, že hodnoty se
výnmě neliší od hodnot skapového bústa E byl odběr
2zLstaven(obr.l).OdběryprovádělM.Ježviúmcivýměny

proudění je získán inverzním modelováním (slepým
zkoušením mnoha různých variant) ta]q aby signál d'80
ve srážkách (vstup do modelu) odpovldal po projítí
modelem co nejlépe naměřeDému pTůběhu d`80 ve
skapové vodě. Detaily této meeodib/ přesahuj Í možnosti
příspěvku,popisujejempř.Žákakol..(200l).
V prosinci 2003 byly z Konstanmlho přítoku
odebrány vzorlq/ m analýzu fteonů (CFC 11. 12. 113)

batriído2ázmmo`ýchzařízm(.Vlednu2002bylyběhm
intenzivního tání odběy vzo[lri zahuštěny aby bylo
možné zachytit kolísání hodnoty d'80 během období
intenzivnlch skapů. Z odebraných vzorků byly
z finančních důvodů analyzována pouze ěási tak aby
byl vystižen průběh koljsánl hodnoty d'80 a aby byly

a SFó. Vzorlq/ byly odebrány podle speciálnl metodilq/
a amlyzovány H. Osterem v Spiirenstoflabor Ověmecko).

Jedná se o velri mladé metody pro stanoveiú doby
zdržení,vČRzřejiněpoužitévůbecpoprvé(SF6sevpraxi
využívá (eprve od konce 90. let: detaiLy viz http://
water.u§gs.goMab/cfďcfcindex.html).

k dispozici dalšl údaje (iněřenl vydatosti atd).

Významné ovlivněnl koncentrací '80 výpaTem

vÝslEm

přímo v jestprbi lze vyloučit. Sk?p E byl odebírán přímo

zhadicenapQjenébezkontamisamosféroutiapřlvodní

Skapyochozskájeskynč

puklinu. U skapu Kužel sice výpar vyloučit nelze,
ale vzhledem k vysoké vlhkosti je nepravděpodobný.
Napovídá tomu i skutcčnosi že nejvyšší obsah '8o byl
kdy měl skap vůbec nejvyšší vydamost (obr. 1 ).

PřisrovnáJúskapoyýchastážkovýchvod(ob[l)jezřejmé
výrazné utlumení signálu d'80 v skapových vodách
opiotirižlúm(roky200la2002).Tonaznačuje,žezhniba

Vydatno§iskapovéhomístaEjeměřemsklopkou
sautomatickýmzáznammuskapuKuželbylavydamost
odvozena z in(ensity skapu (existuje těsný vztah mezi

polovim vody sytící skap má dobu zdtžeDJ v průměru
vý-ě přesahující jeden rok. spíše Děkolik let (doba
zdržení se může nicméně významně měnit za různých

počtemkapek/minavydamostí).

vodních stavů). V roce 2003 došlo k velkému kousánl

zjištěnvskapuKuželvevzon:íchzledmažkvětna2003,

24É20Ješ€,61®
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obsahu d'80, pro ktet.é dosud nemáme jednoznačné
vysvědení.
NejdecLilnějisledovanýmobdobímbylleden2002
s `ýTazným táním sněhu následovaným krátkodobým
silným zvýšením intenzity skapů. Dne 8.1. 2002 dosa-

hovalamocnostsouvislésněhovépokývkypředochozskou jeskynl ls cm. Vrstva si)ěhu byla odebrána
aanalyzD`úna(dL80=-12,696o).Potéjižkvětšímsiážkám

nedocházelo,takžetutohodiiotulzepovažova(zaprůměrný obsah '80 ve sněhu. Tání v pro§toru Ochozu začalo
21. ledm Zvýšení iDtenzity skapů v Ochozské jeslqmi
bylopouzekrátkodobé.druhýdenjižkleslyeeplotyzpět
k 0 °C (obr. 2). Razantnl tání mstalo až 27. ledna po

a září 2001 ), nebo se jedná o vodu ovLivněnou výparem
z půdy opět v letním období (viz procesy popsané
vH§iehakol.,1998).Odlednaaždosipna2002docházelo
zřejměkvymý`Ánítétovodyzpůdy/epikrasuanesaturovanézónyzatímcovodaztánlbytazvětšíčástispoti€bována vegetací.
K podobnému jevu došlo zjevně i najaře 2003.
Anomálně `/ysoké hodnoty d]BO v lednu až bře2nu 2003

ve skapech E a Kužel se tilíží letním hodnotám srážek
z předchozího roku (obr. 1 ). Opět tedy byla voda z konce
letníhoobdobívymytateprvedalšlroknajaĚe.Tentokiát
sevšakpodílpůdní/epikrasovévodyveskapechpříblížil

prudkém nárůstu teploy a menších srážkách. Vbdnost
nekrasových toků se ychle zvýšila (obr. 2). Dne 29. ledna

jižzbylynadochozskoujeslpmíjenmaléostrůvkysněhu.
Amlýza hodnot d'80 sněhu ukáznla prakticlq/ shodné
hodnotyjúopředtáním(-12,496o).Vskapovýchvodách
byly8.l.zjištěnyobsab/:KužĚ}l-9,6úE-9,49h(Beiúnek
bylsuchý),kterélzx:považovatzflhodnotypředsrážkové
vody ve vodosvodných cestách (vody. která se nacházela
ve vodosvodných cestách před táním). Tře(ím
reze[voáremjepůdní/epikrasovávoda,jejLžhodnotud'RO
lze odhadnout m -6 čí -7 96o (podle amlogje s obsahe[n
'80 ve skapech najaře roku 2003 a hodnotě d]80 letních
srážek). Při tání a po něm došlo s výjimkou jedhého
vzorku (skap E 27.1.) k nárůstu hodnoty d'D opro(i
hodnotám pžed tánlin. Tím je jasně doloženo, že vody
z taj{cÉho sněhu se m vydatnosti skapů podllely méně
než 50 % (rovnice mísení). U skapu E dosahoval za
maximální zjištěné vydatnosti skapu dne 27. ledna podíl
vody z tánl sněhu jen 20-35 %! Aní v následujících
měsících nepřesáhl podíl vody z tání 35 až 45 %.
Převážnou část vydatnosti skapu E (cdy tvořila voda
z půdní zóny, která byla písto`ým efektem vytlačena
z půdy (a/nebo epikrasu) do vodosvodných cest! Tato
kcmduktiv]

voda může pocházei buď z letní infiltrace, která zůstala
zachycena v půdní zóně (vysolý srižko`ý úhm v srpnu

100 % a voda z tání zůstala pmlricky úplDě zachycena
v půdní zóně (naprostá převaha pístového toku). V roce
2002bypodílvy(tačenévodyatedyplstovéhotokutvofil
50 až 80 %. zbytek by připadal m proudění makropory.
kterými ta`má voda překonala půdDl/epilmsovou zónu
a přímo vnikla do vodosvodných cest.
V roce 2001 se hodnoty d'80 ve skapu Kužel
pohybovdy okolo -10 96o. Na rozdíl od následujících let
O.aro 2002 a 2003) se tedy letní srážkové vody na vy-

datnosti skapu výrazně npodílely. Důvodem může být
skutečnost,žesrážkovéúhmyvdubnuažzářl2000byly
výTamě podpiůměmé (s `ýjimkou července), takže
nedošlo v tomto roce k akumulaci lemlch vod v půdě/
epikrasu.
VýraznáčasovávariabiLitaobsahu'80vroce2003

oprotipředchozímrokůmmůžesouvisetsvelminízlými
úhmysrážekviooe2003.IzepjedpokládaižE}půdnívoda
bylavlétě2003vegetacívyče[pánaavodazesrážektak
bez výraznějšího ředění s půdní vodou mohla při většI

srážce (červenec 2003) pronikat do vodosvodných cest
a tlm ovlivnit výsledné složenl skapů výrazněji,
než v jiných letech. Za předpokladu vyschnutí
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Obr. 3: Záznam zc dvou maxim vydatnosti skapových vod v místě E v Ochozskéjcslqmi v foce 2004. Měňení bylo
piováděno v kroku 30 miti.
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a rozpraékánl půdy do většlch hloubek mohla být

dosahujel9TUcožjevýrzměvlce,nežbylyvioce200l
infiltmce paradomě oproti vlhčlm romm usnadněm iiÉslčníprůměTyvesiážkáčh(9až13TU,staniceVldeňJedná se vŠú o zcela hypotetické vývody, které mohou IAEA/WMO,200l).VyššlkoDceDtraoeritianazmčuje,
býtpowTzenypouzedalšlmsledováDím.
ževeskapovévoděbymohlabýtpfitommurčitipříměs
mežitýmuh2atelcmjefočnlprůměrd'80vesh- vody z 60 a 70 let. eedy s dobou zdržení př® 30 let!
pových vodách. Zejména obsab/ '80 ze skapových míst PTo potvrzení byly v [oce 2004 odebrány dalĚl vzorky,
EaBeránekvykazLijlvrooe2002jednoznačnémbohacenl
izotopem '.0 např. oproti vodě Kotistantnlho přítohi
a tedy větš( podll letDí vody oproti poměru ve sfážkách.

přesnŤjšíamlýz]isnabohacenlmditiaeléktiolýzDubohu-

žel nebylo možno z provozních důvodů dosud provést.

To opět nazBačuje, že vody z tánl sněhu zůstaly v roce

"sovépmmeDy(aiitodtonn[vdy)

2002 a zejtiiém 2003 z větš( části zachyceny v půdnl/

epikrasovézóněabyDpo6eboványběhemléúvegetacL
a i)aopak vody z pozdního léta předchozího roku byly
zatlačeny (ajlcl vodou do vodosvodných cest

Nejdetailněj i studovaným vývěrem aueochtonních vod
byl KobÉtantní přítok. Základní měřenJ a nové pozmtlqr
o lohlítě jsou diskutovány jiDde (Zeman a Bruthans,

k dmpo`ým místům. Pokud se toto vysvědeDí v dalších
letech potvTdJ bude m(t dvě závažné konsek`Ícnce:
2002).PodleCFC113aSF6sestřednídobazdiženlvody
1) \br`mcí představu (Ilimmel, 1999), že ve skqpech

pře`tidají vody ze zimy a jam. Již Maloszewski a Zuber
( 1996) upozorňují, že podle izotopových studií je podíl
letn( vody m podzemnln odtohi mnohen vyššl, než by

#o#,,'oF=(E#:ůhkuŘK=ťomtďTď#odhy
(cca 10-20%) má dobu zdižeDJ v řádu měslců. což se
projevuje variabilitou obsahu `80 během roku. U dalš(ch
vývěiů (StaTá Ěeka, Tipeček) nelze dobu zdržetú přesněji
uTčit.Podlevyššlvariabilíty''OběhemrohuTipečkuje

se zdálo z pToseého poTo`mánJ úhmu odtohi zÉi lemJ
a zimní období. Příčitia je pTávě v tom. Že letDí voda

zůstává zachycem v nesaturované zóně a do oběhu se

pmvděpodobný vyššl podíl voďy s dobou zdTžení v řádu
měsíců, nežje totnu u Koiishntního přítoku. Stiedn[ doba

dostáváažmjaředalšíhoroku.
2) Pokud bude prokázáno dlouhodobé nabohacenl 'eo

zdtženH0letnevytučujepřítomnostvodyodobězdÉen[
ve skapové vodě E oproti hodnotám ve srážkách ldentjednáseoprůměmouhodnotupfičemžzejménau
a případně jiných skapových mlseech v jeskyni, bude to krasových pramenů plati, Že se jedná o celé spektrum
závažDý bod do diskuze o rekonstTukci paleoteplot
z analýzy '80 v hápníclch. Pokud hypoteticlpí existuje
vodosvodná cesta s takovou mocnostl a vlasmosmi

vod o velni odlišných dobách zdižedJ (dny až století).
IzotopykyslmukÁzriyvellýpotenciálpioučeDí

evapotmnspirací, bude mít tako`ý skap podstamě vyššl
obsah '80, Dež by odpovldalo pTůměmé fočnl teplotě

poměmědobřerozpoznatehévody,kterépředtimprošly
výpaTem v nádtži s volnou hladinou (většlm Tybnlkem)

oblasti.Amlýzalripnmivytvořenéhoztakovéhoskppu

odjhýchvod.

zdrojů vod. Např. vody Jedovnického potoh se značně
půdy nad ní (naprostá pře`aha pktového toku), Že po odlišují vyššl hodnotou ď80 (ú 96o) od aueochtonních
většinu let jsou skapy dotovány především z letnJch vod v Rudjckém propadání, ddqr nabohaceDí výpapm
srážek, kdežto zimnl jsou pravidelně ztraceny v rybnmi v Jedovníci. Obecně by měly být pomoc( 180

pak numě povede k mylnému stanovenJ paleoteploty
(vyššl o Děkolik °C opioti realitě). V Polshi byly pfitom

zÁVĚR

v i.eúé jedpmi nalezeny kiúpnJky, kde vrstvičlpr podle
datování stejně staré vykazují odlišné hodnoty `°0 (T.

Nowicky, úst. sděl„ 2003) což by bylo možné vysvětlit Studium přirozených stopovačů pfitieslo zcela Dové
a mnohdy velmi překvapivé poznatlq/ o hydrologii
prá`rišeěmitopodmínhminadjednímzpřívodníchmíst.
Překvapenín bylo zjištění, že jednotlivé typy Šhpových a autochtonnJch vod v Ochozské jedvni:
skapů (vysoce variabilnl - Beiánelp E: relativně stálý - -PfijamímtánínepronikalatavnávodavevětšímmnožKužel) se neHŠí nijak extrémně variabilítou signálu d'80
a tím i zastoupenj složek s krátkou dobou zdrženJ.
Vriabilita obsal]u d'80 u Kuželu jejen mlmě nižšl než

sM do skapů, ale naopak plstovýtn eftkten vythěovala
z půdnl/epilmsové zóny do vodosvodných cest vodu

u ostatních shpů. Nelze vyloučii že kolísánl vydatnosti
skapů je dáno odlišným přmosem hydiaulické odezvy
systémem a tiemá mnoho společného s vlastnlin prouděním a tim i dobou zdfžeDJ.
Dlouhá doba zd[.ženl skapových vod nenl
v nesouladu s poklesem konduktiviv při nárůscch

vody m vydatnosti §bpů se přitom pň tání pfiblížil až

z konce předchozího léta (rolqí 2002 a 2003). PodJl leml
100%OaJo2003)!

- Průběh ďso ve skapech lze z větší části vysvě[lit rizným zastoupenJm plstového tohi v půdě a epikrasu
(diffiiseflow)atohmkroporyaypassflow)vzávislosti
na intenzitě a velikosti tání/srážlq/ a momenúlnJch

průtohpotáDJchpopsaúchHiminlem(1993c).Pokles vlastnostech půdy.
kond`ilriviDnenÉníjákdrasticlýajehomožnovysvětlit - Zhruba polovina vydatnosti skapů je tvořena vodou o
bud' přítomnosti pouhých Děkolika % vody z tánl, nebo dobězdiženlokolopůlroku,*kzřejměvodousdobou
zdrženl několika let a více. Doba zdtženl v nesaturovmé
spíše průnikem vody z půdní zóny (obr. 3).

zóněje tedy zmčná

Zqjí"vévýsledkypfineslostanovenírih2€sh-

- Doba zdržeDí aueochtonních vod `/yvěraj.lclch v Kon-

pového mJsta Kužel (vzorek 6.10.2001). Obsah ritia
11
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stmtnlmpřltokwA"térskéjeskynibylaurěenapodle

5 cm/rok. vlhkosti půdy 20 % a mcx:nosti okolo 1 m

a předpokladu pístového oh) je tato zóna schopná
Ukazujesetak,ŽeaueochtobnívodyvMorwském zadÉetinfiltTovanouvodupo4roky.
Charakter prouděn[ autochtonních vod si lze
lmsumajlvý2mmnédobysetivánlvkmso`úprostiedl

CFC 113 a SF6 m 10 let.

(vyššlroky),mrozdllodnelmsovýchvod,kterévkm- pfiblížit tia příkladu Staré žeky v Rudickém propadánJ.
sových kanálech Oeslqmlch) setrvávají pouze několik PřítnÁ iDfiltrace pov[chových vod propadaj(c(ch se
hodinčidnl.TeDtovýsledeknenívpoiwi]ánlsostatnlmi do Svážné studny tvoří 0-20 % vydatnosti (po většinu
oblasmičRníjakvyjímečdý.Dobuzdržmlvřáduletiná roku je ponor suchý). Po`ize taeo voda má dobu zdržení
i voda v povodl krasového pramene Blom-blom v řádu dní (výsledlq/ stopovacl zkoušky; 1. Balák. úst.
m Kráuckém Sněžnncu, doba zdrženÉ v jádu pr`mlch sděl.). Zbytek tvoří autochtonnl vody s dobou zdržení
desetiletí byla zjišeěm u několika kraso`ých pramenů v řádu let, které vstupujl do staréjesbml chodby ajsou

jldreno`Ányapotéjižvysokourychlostitnnsportovány

:áe#é=Lfiszžá=koE,2%,ťÉ#yižiku k yývěTu.
2004). V rozsáhlých krasových kolektorech v zahraničí
nenl přitom výjimkou ani mnohem delšl doba zdtženl

Výše popsaná dlouhÁ doba zdTženl má zásadní
vUv m chÁpánl geochemických procesů a především

(Plu-akol..1998; qj.).

předpovldání vývoje dusičnanů a dalšlch látek

Výzmamédob/zdrženíautochtonn[chvodjsou z plošného znečištěnl. Při výmné změně hospodařml
výsledkemdvouexBéměodlišnýchtypůporozityatlm můžemřaduletidéle,nežvpmetiechdojdekpok]csu
obsahudusičnanů(Žákakol.,200l).
iprouděDívlmsovémprosÉedí:
1)krď6ovýchkanálůOeskyní),Ineié"jírelati`/němalý
objemasoučasnějimipmudlvetkétnnožstvívodyapioto

PODĚKOVÁNt

je doba zd]ŽeDJ v nich velmi Dmlá (hodiny, dny). Právě
toto prostředJ je téměř výhradně studováno pomocí
stopovac(chzkoušekajepříst`pnépiočlověka,cožmůže VýzmbyDebylmožnýbezfinančnlchprostiedků.kteié
véstkzavédějíclmzávěrůmovysokérychlostiprouděnl
:oág:ši.g;e:ge|bse@ryf:mAevněRYoáááeváspAo:š:#
voůrvcelétnkmsovémprostředl
2) ostamího pTostředl, meré obvykle zabíTá přes 99,9 % UniveisityKriovy(g]nntGAUK197#00l)a`ýžk`mý
objemukr"výchhomiti(Klimchoúkakol.,2000).Zde záměrMSM113100006.A`dffiděkuj[K.Žákonrizacmné
je intenzita prouděnÉ o mnoho řádů nižš( než v pi`mím
případě,tzikževodaproudívetmipomlu.Yysokézdržení
lzepředpokládatnapř.ivpůděazvětTalinách.Přiinfilmci

připoinínkykrúkopisuaP.HolubovizHostěniczDodběp/
vzprků srážek.

IJltptAAtkmson,T.C.-Hess.J.W.-Hamon,R.S.(1985):Stableisotopevariation§inrechaTgetoakar§ticaquifer.Yorkshir€
dales. Etiglmd. Annales de la Société Géologique de Belgique 108:225.
Bottrel,LIA.-Atkinson.T.C.(1992):Tracerstudyofflowandstomgeontheunsaturatedzoneofakarsticlimestone
aquifcr. - PTocecdings of die 6th intematioml symposium on watcr tracing. (HĎtzl. H a Wcmer, A. eds.).

Bdkema
Bnidmns,J-Zcman.0.(2004MS):PoužitiizotopovýchmetodCH.'80/`to)kurčcnístáHpodzcmnlchvodvkrasových
oblastech, Závěrečná zpráva grantu GAUK. 17 str.
Hmon. R. S. ( 1979): ih isotopic §tudy of gromdwatcr secpagc in the Cetitml Kcntucky karsi Water Rcsources

Rese"h 15 (2) 476480.
Himmel.J.(1993a):JakvámkapcKrasovka?-Speleo10,23-26.Praha

Himmel, J. (1993b): Roční režjm koroze vápeiiců vlivcm inffltrujíc(ch siúžek v zóně vertikálnl kmsové cirk`ihce
v Moravském lmsu. -Speleoíónm 93, 67-72. Bmo.
Himmel, J. ( 1993c): Výzkum změn chemizmu skÉLpové vody v závislosti na intenzitě §kapu a vl]v půdního profflu.Speleofónim 93, 67-72. Bmo.
HimmeLJ.(1999):VUvsrižeknashpovévodyvMoravskémkrasuTIV.mezinórodnísetkánlpeleologůvMoravské
kmsu.10-12. Jedovnice.

Hladíková J. (1988): Základy geochemie stabilních izotopů lehkých pfvků. -Skript`m, Univcrzita J. E. Purkyně.
Přbodov. fú. 96 s. Bmo.
Hsieh. J.C.C. -Chadwick, O.A. -Kelly, E.F.. -Savin. S.M. ( 1998): Oxygen isotopic composition of soil water:

q\iantiíýing evaporation md transpimtion. - ftodema 82, 269-293
lAEA/WMO (2001). Global Network of lsotopes in Precipitatioti. Thc GNIP Databa§e. Acccssible at: http://
isohis.ieea.org .
KlimchoukA.8.-Ford.D.C.-Palmcr,A.N.-DreybnDdt,W.(2000):Speleogcnesis,EvolutionofKarstAquifers.NSS, 1 -521. Hmtsville. USA.

Maloszewski. P. - Zubcr, A. ( 1996): Lmped parameter models for interpretation of cnvironmcntd traccr dam. in:
Manual on mamemeticd models in isotope hydrology. lAEA-TECDOC-910. 9-59. -Intef"tioml A(omic
Encrgy Ageocy. Wien.
12

3.hamdr`lspeleoločcký[ongres
8. . 9. 10. 2004, Momrsk)/ nas, Sk»p

Pcrrin. J. -Jeannin. P.Y. -Zwahlen. F. (2003): Epikarst storagc in a karst aquifer: a conccptual model based on isotopic
data. Milandre tcst §ite, Switzcrlmd. -Joumal of Hydrology. 279, 106-124.

Pl`mmcr. L.N. -BucnbcTg. E. -hkmd. S. -Schlosscr; P.. Ekwuzel, 8. -Weppemig. R. -Mocomell, JJ}. -Michel.
R.L. ( I 998): Flow of rivcr watcr into karstic l]mestone aq`iifcr -2. Dating the young fhction in gm`indwatcr
mixt`ms in the Upper floridan aquifer near Vddista. Gcorgia. -Applied Geochcmistry. 13, 1017-1043.
Yonge, C. J. -Ford. D.C. -Gray, J. -Schwarcz. H.P. ( 1985); Stable isotope studies of c®ve seepage water. -Chcmical
Gcology, 58, 97-105. Elscvicr. A]nstcdm.
Zeman. 0. - Bruthads, J. (2002): Hspěvek k hydro]qgii Amatérské jeskyně a k otázoe vzniku labyrintů v j6kyni. Speleoíórum. 2002. 28-30. Bmo

ŽákKŠ-ť##%4(žóo-L?:T#]'iKavuvá#*aRi:ŠL#p:-mcnv:Lsyá-émTm"u';ri?E::í.é=Bkmémth"riJJ=
Karstic pmg and calcafeous tufa aoc`mulation of Holoccne age in Svatý Jan pod Ska)ou (Bohemian Karst).
-Czcch Geol. Survcy Special Papcrs, 13, 135 s.

PalynoLogická studia jesk)mních sedimentů moravských krasových obLasti

NelalÚstavgeoloéckýchvěd.Přlfodov.ffik.,Masarýkovauniv.vBmě,Koúářská2,61137Bmo;e-milnela@sci.muni.cz

Ab§`ract:SedimemsoftheMorrian.JavoHčkoandHmiceKarstswefepaJynoloricaLlyinvestigated.TbqrweďeofHolooene.
Pleistocene and Miocene ages. Palyno]ogical stiidies emble the reconstniction of the origiml vegeiaúoml cover md ůe paleoL
climatical. paleogeognphical md stratigraphical concliisioDs. The palynolog]ca] studies in cAves bmg about the trmsport

problems of the plant rests ftm their orighal posiúms on úe cave surface. "is fact can caiise the tDjrig of diffe=mt ages
ooniponemts ss wel] as the selection md secondaiy ecamulation of diffe]cndy resistem palynomoiphs.

Ú`"

palynomorfze sedimentů uložených v fů2ných časových
obdobích. V případě moravskýcb jesk)ní se jedná

Palynoloóe se zabý`ú sbidiem pylových 2in a spor rosdin

zx;jii]ém o smlšenÉ 2m lmrténÉch a neogenních. U rostlin,

(i něktaých dalš[ch tnjkroobjektů). T}no velmi drobné k(eré se vyslprto`mly v obou út`mrech (např. duby, bdL
části iostlimých těl majl vnějšl stěnu tvořenou složitou bHza. olše), se mnohdy jejich původ nedá spolehlivě
orgarickou látkou, tzv. sporopolleritiem, který je staDovit, cožztěžujepřesDé ajednozmčné stanoveDí stáří
do značné míry odolný vůči působenJ chemických sedimentů j paleoekologické interpretace. Mnohá

procesů. Velmi malé ro2měry přitom umožňujl madný jeskynní palynospektra se vyznačujl značnou
ti.ansport a dobrou odolnost vůči mechanickému motmtómostí - pře`mhou někteiých typů pylových zin
poškozenl, pioto majl tzv. palynomorfý dobiou schopn®t a spor. Tcn(o jev je pravděpodobně důsledkem
fosilizace. Pravděpodobnost nálezu palynomoTf selelri`mího zachování odoLnějších pylových zm vuvem
v hominách zvyšuje rovněž velká pylová produkce. sedimentačních pochodů a rů2ných forem transpomi a
Nepříznivě se projevujl piocesy oridace avyšší zrritost tnůže výsledný obmz původního společetLstva zBačně
sedjmcntu. MOTfologická odlišnost pylových zin a spor Zkreslíi Navarro et al. (2001) z jeskynních sedimentů
u jednotlivých rostlinných dnihů uinožňuje jejich Španělska ziistiu, že pylová zma větmsDubných rostlin
klasifikaci. Palynoloůcká studia proto poskyhijí důležité (mpř. borovice), kierá bý`q!jl dfly dobrémi transpoTtu

pozDatlqr o složenl flóq/ na zemském povrchu během věmavelké pylovéprodukci v povrchovýchpylových
geologické historie. Na základě palynologických spektrech silně nadhodnocena, ubývají v palynopo2natlri je možné stanovovat relati`ml stáří homiD. spektrech z jeskynních sedimentů v závislosti
zejména sedjinentů, a rekonstruovat přírodnJ podmínlq/ na vzdálenosti od jeskynnÉho vchodu. Naopak pylo`Á
ve studovaných časových obdobích (vývoj klimatu, zma ťostlín hmyzosnubných (snadno se zachycujl mpř.
rozšíření ekologických stanovišť...).
v srsti zvíňt) se směrem do hloubbrjes" m složeDí
Pokud se týká jeskynn[ch sedimentů. je situace palynospekter podllejl imohem častěji. Podle španělpro palynoloói poněkud složitějšl. Jestqmní sediinenpí
neobsahujl zbytky flory v původní pozici. ale převážně

ských autorů se může jedmt o transport za pomoci
živočichů. Nej.častčji převažujcím pi`rkem kvartémlch

%éE#Eť.zdEŽ:? ,Tk`ks:ezd#:zci:: J;#ecn? !:,'ívýÁ?csp=e ů*ůfťť,ms?omu;*#?ojšstů,ťký:':
13

3.národnfspeleologickýkongres
8. -9. 10` 2004, Mamdq) kms, Sk"p

o pteistocenním stáří. Pfi srovDánl s výsledky studia

ješkyn[(ažpňes60%).Převaž`ijlchnebovelmifiůmtcp
vaným prvkem bý`qijí rovněž hladké monoletnl spory
čeledikapradinapylo`Áziml(py-Ochozskájeskyně.

z opěmého profilu v Kůlně, lze konstatovat poměmě
dobrou shodu s někcrými vrstvami ze svrchn[ části
profilu, de k přesnějšlmu uičenl stáfi sedimefitů bude
nutné doplněnl dalšími studii.
Z palynologických studil v jedpmi Balcarka lze

mlLyNol,oGlcKÁsnDIAvsEDIMENmcH

opětstanovitodušnýchaiabervzofkůzepdnlasvichní
částisondvjeslqmníčásti.Muzeum".Spodníčástisond
obsahwala převahu stepních rosdiD, kteié reprezentuj[

MORAVSKÝCHKRASovýcHOBLAsri

Pálynologická studia byla prováděna v sedimeDtech
pravděpodobně některou z chladnějších ffizí poslednmo
Moiwskéholmsu(Ochozskájeskyně,Kůlmašošů`cká
glaciálu.PdynofbcieznadložnÉchsedimentůodpov(daly
část Sloupsko-Šošůvských jeskyní, Balcarka), teplejšíinu a vlhčlmu kliDatu. Mohlo by se tedy jedmt
Javořlčskéholmsuoeskynězabájovtiou)aHraDického onmeýteplejšl`ýlqwposledníhoglaciálu,nebosedikrasuQ[iaso`ékavefuyvlomuHranice).Sedimentybyly
menty rmě hol"#Ddí.
kvartémbio aiolocén. pleistocén) i terciérDflo stáfi.
V jeskyni Za hů.ovnou (Javoříčslý kras) byly
Studované sedimenty z Ochozské jeskyně studovány 2 profily. Palynologické údaje prozBtím
pocházely ze dvou profilů (IJlavnl dómy a Zkaiiienělá poskytly seďtnenty. které byly podle nálezů fauny
řeka),v nichž profile€h byl zi ištěný obdobný charakier
datovány jako interglaciál Holstein. Palynospcktra se
palynospelner.Vespodníchčástechpřevažovalizástupci
jevilajakopoměrDětq)lomilnásbojnýmizástupcidřevin
chladnomilné seqpní vegetace spolu s vegetací bažin[mu
spževůhouLÉky.Zjištěnbylrovněžhabr,ja`/or,aojediněle
a vlhkomilnou (rovněž chladnotnilné zelené řasy).
bĚečťan. Zajímavé srovnání postqAla `/iswa 2b, kteTá se
V nejvyššJch částech profilů tvořlila hlavní charikter
vyskytovalaprůběžněvobouprofilech.Výsledkydobře
asociace pylová zma llpy a hladké monoletnl spory koresponduj[seŠpanělstbiaLitory-s[něremodtehdejkapradin. Spodnl části studovaných profilů lze
ŠlhojeslqmníhovchodudojeskyněubýváanemofilDJch
pmvděpodobně přižadit k chladnějšlm fázím pozdního rostlinapřibývázoofilních(složnokvěté).
glaciálu, vyšš[ části obou profilů obdob{ s mlmějšlm

V krasových dutinád lomu Ehnice (Hranický

klimatem. Paleomagnetické datovánl (Kadlec, 2000)
kras) byly zjištěny sedimenty spodnomiocennlho až
sintTových sedimentů v nadložJ studovaného profilu
spodnobademkého stářl. V palynospektre€h se vyskyUzkmeněléřelq/(svrchnlhmnjce28000tet)vyloučilo
to`mly typické teplomilné prvky jako mpř. S4poíace4e,
holocennl stáří sedimentů.
Engelhardia, Platycarya óoprovbzeoé zbstupci
Studium opěmého piofilu v jesbmi Kůlna mělo marinních diDoflagelái Potněmě často byly mlézány
z hlediska palynologického výzkumu jeskynnlcb
palynomoTfýredeponova[)éz€sedimentůkřldovéhostáří
sedimentů výjímečnou pozici, protože profil byl
Zobtastiokolllhnicb)/lystudoványivzoi]qrpodázqjlcl
podrobDě paleontologiclqr a ar€heologicb/ datován a z povrchových sedimentů (podle paleontologických
interpretován. Svichní část opěmého profilu (pozdní smdil svrchnÉ karpat - spodnJ baden), které byly
glaciál až holocén) palynologicky zpracovala H.
palynologicky téměř shodné.
Svobodová (Svobodová in Valoch et al. 1988).
Sedimenty spodní části profilu byly datovény
od svrchní části risského (sálského) glaciálu přes
zÁVĚR
interglaciál eem až po střednl část uúmu. Z palynologického hlediska byLo patmé rozděleDí studované ěásti
opěmého profilu do dvou částl. Spodnl část profilu
obsahovala palynospektra s hoj.ným zastoupenlm lesnJ
vegetaee (borovice, 8tn[k. Llska. olše, llpa). Svrchní část
studovaného profilu obsahovala stepDJ a lesostepol
asociace s převahou světlomilných bylin chladných
oblasti (vraneěek brvitý, ŽLuťucha, vratička) s hojnými

Palynologická studia j eslqrnnlch sedimeDtů přinášej í

pozmtlqročasovémzařazení,klimatickýchpodmínkách
a chaDktem vegetačnlho polq]r`ni v dobách uk)ádÁnJ
jeslprimích sedimentů. Jejich přesná intepietace však
bude vyžadovat dalšl podrobnější stuďa. zejména
tafonomická. a neobejde se bez sedimentologického
apaleontologickéhoneboarcheotogickéhovýzk`mu.

molůnani(osffice,rašelinflc).
V Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeslomí

byly`c!orkyodetiirányjednodivěajenvetmimáloznich
tvofiloprofil.Palynospelmvětšinysmdovanýchvzorků
měla převážně zastoupeny prvlqr stepnl až lesostepnl
vegetacesdotnimmlmisvědomilnýmibylinami-chrpy,
zvonky, svízel, složnokvěté. běžně vápnomilné např.
ožaLnka a méně hojnýri dřevimmi. Ve 2 vrstvách byly
zjištěny kosti a lebkajeskynnlho medvěda, heré svědčí

ioDÉK0VÁNÉ

#oiůckoéGS""ď®Uwju#:#eg#°2E5Y%í;
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Proměnlivost koncentrace oxidu uhnčitého ve Zbrašovských aragonitových jeskynÉch a její vyhodDocení na zák]adě devítiletého s]edování
VÁriability of caibon dioxide concentrations in Zbrašov Aragonite Caves and its
assessment on the base of nine-year monitoring research
MllanGeršlm,JlndŤldmldlLZIlhšaiiHyp+J,UmšStepHnlk.J

;TLFF::==E#ŤFE:ťm#t#HooE6Řů:;:ori=2:,6:3::bTi-,.--,m-a
Abstract:meZbrašovAmgorieCa`Íeisapar(the[hniceKarsi(NEMorsvia.betweenOlomoucandOstrava).1heextemsive
cave p/stm combhcs the ri`Ícrine, vedose and hydrothmal feanires, md its lowemost places are continuously flooded by

cgbondjoxideof`ppcfLmamleorigin.Tlefluctuahgconcenmtionsofco:weredocumemedbymeaDsofdaiJymeasuf\emcnc
a.fivemmitomgsitcsinthiscave.DifferemconditimsatcachofthesefivesitesaTebasicallycontTolJedbyairmovmenththe
ca`/e,wsier]cve]sandc02wailability(e.g.,leve]mdshpeofaves,prorirityofvems).T1)enearDcompletedajJymeasiirmmt
data fim a nme-year period (1995-2003) t`reie analyzed using ststist]c meihods md fiictdúmlysis. "tih pecial emi]hasis
oncorrelati®.Thetmjmfluctutio"ofco:oaooeotrstionsa]ecovarianttoseasomltenpemt`mchmgesoLicidethecaves,so
that the primqy cmtrol most likely comsponds to themally driven change of diiiections of air movemeni in the entire cave
system. At the lowest i`rhter tempemtuB outside of gmem. the CO: coiicenrions reach mhim`im valucs in mves, whereas
the high summer CO: concmtmtions star( iD sprig, us`ially in ApriJ. (The tempcrature in the csves is quite stable, ~15 °C). The

atmosphericp[essueai)dri`rcrlevelchmgeshavetiovistbleeffectsmCO:concmtmtiofis.Theinterpreutionofseveralúyor
even ffier COz vriaúons rmains open. tminly due to significant .poise" that is mused by extemal fictors (e.g.. tourist mve

Op"tioD).

ÚvoD
ZbTašovské aragoDitové jeskyně (ZAJ) jsou dnes najuvenilní ®lášt'ový) původ tohoto plynu. Hodnoty
největšÉm známýin jestpmnlm systémem Hraníckého d'.C = 4,2 96o PDB zjištěné v plytmém c0z z minerilnl

krasu. Nalézajl se na levém břehu řeky Bečvyv katastni vdyvm R-l ,Kropáčůvp[men."(Mchalíčeketd.1994)
obce Teplice nad Beč`Íou asi 40 km v.v. odolomouce.
shodně dokreslují tuto skutečnost. Meyberg a Rinne
Velkáčást nlže položeDých prostortěchtojeslqrní (1995) aJialyzovafi poměr izotopů.He a`Hevevzorclch

je t"ale nebo periodicky zaplavovám oxjdemuhličiým

z Hranjcké Propasti s c(lem upřesrit původ plynů

(C02). Popi§ein Óěcbto tzv. plynovýchjezer se zabývali rozpuštědých v minerálnl vodě vyplňující propast. D`m
Kašpar (194344) a Kunský (1957). pTvní gystemtický vzoi]p/bylyodebránypoúpěči 3. dubm l994, ato zhlou-

pokus o vysvětlenJ režimu oxidu uhličitého učiril
Pleichinger ( 1968).
Původ Zbrašovského oridu uhličiého mznačují
analýzypoměTusůbflnlch izotopů uhLíku. Amwuhlflc`i

bek -30tDa -35 mrihladimujcam potněrizoopů.He
a 'He 4,5.10J` zjištěný těmito amlýzri uk"je m původ
plyqů v hloubce okolo 40 kD tedy ve svrchnlm plášti
Změ.
Cflemnašlpácejezhodnotitvíceletádennlměřml

:;3#e#éá:cV=J:#pCDhBi!ymnm°jůc:tjí:i;Ť4ikomen"ioxiduumičiéhompětibkautáchvezbmnebo d'€ = -5,0 96® PDB (Hladíková 1988) ukazují
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lenlpfičinkollsáníkoncentmceCO,.

místy jednotlivých pozorovaných lokalit. Lze tedy
předpokládat, že koncentmce C02 na lokalitách

zpravzian°p#váa'::v%nn:enh:da:Ío,Ca°ó_,Vp3a?%fi:,ř:Ža

ProkoFK)vakaple,GallašůvaniJ`irikůvdómnejsoutimto
zásahempfimopostižieny.Nappakobělokalitynacházejícl

maimálni hrarici ješiě vhodnou pro shodinovou práci se v Koblihové slri leží nad saclmi otvory zařízenl
je sicmovena koncentrace 0.5 % Již při koricentraci 1 % aovuvněnJrežimuCqtzecedyčekávat.
Nazákladězhodnoccnlkompletnostidostupných
CO,sezačínaóíproóewvalvnírnatelpépííznap{.,pĚi.exčaso`ých
řad měřenl jsme se rozhodli pro zpmcování
poůci v koncentraci 10-11 % již člověk zfráci vědomí
a nastdyá smrt. O`išem i při prodtouženém pobytu
v prostředí se 6 % C02 niůže nastat bezvédomí a následná smri (C;eťšl - Vitovják 2003).

obdobl od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2003, tedy 9 let měřenl.

sEAmsncKÉzpRAcovÁr`iímT

MEH-

Základnístatigtickézhodnocenldst

Ktněžmíko";emacíC02bylypo`ižityinterferomesyDI2 (iozsú 0-10 % CO]) a DI-2C (rozsah 0-100 °/o C02)
a přlstroj Airwatch PM 1500 fimy Envíronmental

jednotLivých lokalit a stedovaoých pammed zB celé

Následuj[clmbulh(tab.1)`mádlstatistickézhodnocení
obdob(měřenl(1995-2003).

lnstruments (rozsah 0-5 % C02, rozlišení 0,01 %).

Koncentrace COz jsou uváděny vždy v objemových

KordJm

pruentechCOz.Měřeníbylapiwáděmpodleinožnosti
s četnosti lx demě, vždy v rabních hodinách u počvy
uvedenýchlokaliiRežimníměřeníprováděupracovnlci Cllcmvýpočtubylostatisticlq/zhodnodt,zdajsoukop.
správy Zbrašovských aragoniových jeskyní. Měření C02vjeskynnJchprostoráchvkorelacivzájemnětnezi
byla doplDěna množstvím paralelních měřenl prová- sebou a dále s teplotami vzducbu tia povi€hu, s atmosfěriclqpm tlakem nebo se stavem vodnl hladiny v řece
děných autory článh.
Hydrologická měřenl probmala tia toku Bečvy. Bočyě.
Zvětšinygrafůčasovýchžadkonc.Cozateploty

stanice Teplice nad Bečvou. Stav vody (resp. výška
hladiny) byl za2mamenáván s četnosti lx denně. vždy

vzduchu na povrchu je uŽ vizuálně patmé, že někteié
jejich části znázorňujlcl určité ot)dobl by mohly
posbnnout velmi dobTou korelaci. Naopak jiné části

čLťhí:hh,hiďinác:*?.agp.Íiž'.aEřme#ffi|*

datových řad jsou ovlivňovány zatJm Bezjištěnými
prácibylydálepoužityhodnotyprůměmédennÉteploty
vzduchu, k®eré byly převzaq/ z kliimologické stanice pžíěinri, které poziti`ml výsledek celkové korelace
znehodDocujl. Jedná se např[klad o vzm koDc. C02
v Prokopově kapli a prům. denní teploty vzduchu.
-Pombě.
Přmadnouukázkoujempříkladzáznamkopentraclcoz
Z m(ioha lokali( (cca 12) ve Zbrašovských z PTokopovy hple, kde přestože grafické znázomění

:Hfi=,:,ÍkťoFžmíť:ťL#;3dsu:t:

aragonitoyýchjeskynl,kdejsoudenněprováděnaměření působldojmemvysokékoTelace,bylvýpočtemkorelační
konc.COz.bylovybiánopět,kterélzeprojednodivécelpr koericient 2a celé sledované obdobl stanoveD pouze m

jeskynnmosyscétnupovažovatzareprezendvDJ.Jedná O,438.TěsnějikorelujlnaopakdatazTokul996at=0,713)
seoloka]jty:KobmováslňuKatakombQCK),Kobliho`Á a obdóbl 27. 9.1995 -29. l . 1996 Q( = 0,774).
síňpodgejzbvýmstalagmiten(KG),Prokopovakaple
(PK),Gallašůvdóm-dnopukliny(GD)aJUTikůvdóinJť
úÉ
É
.E
ť
Tunel tera§a (TT). Na základě úvah vzešlých
9

zdosavadn(chpozmváníbylylohlityProkopovahple,

-

Gallašův a Jurikův dóm ohodnoceny jáko lokality
svysolýmikonoenmcemic02,sminimá]nímovnvDěním

i!

«

i

EěÍi

:!
Ěi i :Ě

kc

m

návštěvDím provozem a se static% režimem vědní.

Pnm

0,8

0,6

Koblihová síň u Katakomb i u gejzírového stalagmitu
byla ohodnocena jako lokalita s velmi nlzkými
koncentracemi C02 ovlivňovaná prouděnJm vzdušin

-m
lhm

0.0

0,0

2.0

22 32,0

0.0

0.0

0,1

0.,

Ra"

L-

i rivštěvth provozem
Jako řešení zpřístupnění jeskyně po náhlém
vzestupu hladiny CO] po povodni v roce 1997 bylo
vybudováno nucené větiúní návšcěvnl trasy. Sánl je
spouštěno imDuálně, zpravidla v Dávštěvnlch hodinách

P"lh
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02
7ó
0,0

ee2

GD

C,3
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#
T

e,4

tE.

ĚĚ
P
ese.7
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05.0

42.0
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1012.2

"1.0

0,0 -19,7

".1

02
012.8

42.0

74.3

e,6

4§,0

01,2 242e.®

7J)

9.3

28.§

®.0

1e33

1717

1012

1012

3287

3287

52.1

55,1

55.1

100

100

55,e 55,0

N

124.6

30.0

0,, 0.4
1e33

á

9.3

2"
90,9

ELT==T=riT#LH#=Ei=#iÉŘ:ťž[mi..p"

připřekročenlkonc.1%C02nanávštěvnJtrase.Větránl
návšeěvnl msyje t)avTženo tak, aby sacl otvoq/ byly na

Tab. 1: Základní stetistické zhodnocenl dat za obdobl

úrovnichodníkůatedydostatečněvysokonadměřícimi

1995-2003.
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Pro dalšl výpočet korelace proto byly použip

vazbu a stnikam vícerozměmého systému dat. PDo

pouze vybrmé dílč[ sady měření sady ,perušených
měřen(". Např. koielační koeficient datových řad konc.
CO:KoblihovásíňuKatakombaprům.denníteplotana

zpracovánlbylavybrámconejúplnějšíčasovářadaúdQjů
od srpna 2002 do září 2003. Z tohoto §ouboru byla
vytvořenahomogennlmaticedat(589vět).

po`/ichubylprocelésledovméobdobÉstanovenm0,477,

Faktofo`ÁaDalýzaukázdatiaspoleěDýtmdzměn
óbsahuC02mlohlitáchProkopovakaple,Gallašů`rdóm
aJúrikůvdóm-Tunelterasa(pr`mlhlwníkomponenta)
a dále na obou lokaLitách v Koblihové slnl (druhá hlz]vnl
koinponenta). Tyto hlavn[ komponenty společně
s pammetrem prům. denní teplota vzduchu Da povichu

kdeao`póšlmíraeěsnostibylaqpětz].ištěmvDetušeaých
obdobÉd[1996aí=O,633)aDri27.9.igg5a29.i.ig96

a=0.802).
Kpžíčinámnarušujícímóěsnos.mlry`mlmsejistě
řadl fdst. že potencionálnl příčim zvýšenJ koncentraoe

Cq (např. zvýšenJ vodního stavu) se m skuteěném
zvýšeDl projeQA s časovým zpožděním o zatím neznámé
délce,kterásetakémůžeiněnitpodlevelikostipHčiny.
TabuLka 2 uvádí korelačDJ koeficieDty všech

sledovaných paramed 2a celé období měřenl (od 1 . 1 .
1995do3l.12.2003).Vzhledemkomezenémuprostoru
neuvádlme tabulky za jednotlivá kratší období
popisovmá výše.

Mezi Děkterými jeskynnlmí prostoi.ari byly
zjištěDy velri dobTé korelačnJ koeficienty. Nejlepšl

tj.pr`ml3hlavnlkompoDenty,vyěeipaly71%informac[
obsažených v datovém souboru.
Sdružovacl amlýza hodnotiLa soubor dat výše
uvedeDých lokalit a z Dzikálnlch paiamem prům. dennl
teplotu vzduchu na powchu (třeti hla`ml kompoDeDta
sdobm)korelacíkeko":.C02).Jednotli`éshlubruHzaly

mstHdánlněkolikaintervdůbnceDtmcíajejichtěsného
vztriukrimdennlteplotěvzduchutiapovrchustřídzijl
se sezónní úro`/ně koncentracl, a to nízké zimnl (listopad
-bž%en)avysokéleml(duben-zářD.Vlemímobdoblje

korelacepostgdyotélohlityvKobmovéshri,anáslriě zřetelná eěsná a cyniclp/ se objevujlcí závislost 2měn
konoenmcímvenkovnlchteplotách.zejmémvěervenci

dvojice Gallašův dóm - Juikův dóm Tunel aDebo
Gallašův dóm -Prokopova kaple. Bezvýma)imé nejsou
anispqjebíJ`)rilhrdómTunel-Prokopovakapleanebo
Pokopova kaple - KobLihoú s. (obě lokality). V ráinci
korelace konc. C0z a f)rzikálních paramedů. které lze
uvažovat jako příěiDy změn koncentracl byly nejlépe
vyhodnoceny vztdy mezi pTůměmou denn[ teplotou m

jeovšemcharaktcrletnlhocyklickéhokolísánísetien.

powchu a Koblmovou slnl (obě lokality) a Prokopovou
kpu. Korelačnl k«ficienp/ konc. C02 s vodnlmi stavy
se pohybujl okolo nuly a to i v případě, že byla brána
v úvahu 1 a 2 dem[ zpoždění (H-l a H-2) změn
koncen(race. Korelace s průměrným deDn[m
amosférickýtn tlakem se vždy pohybuj( okolo nuly
aobecněte4y`ikaziijlmnejmmšísouvislostisezměnami
komentrace plynu.

představujl náhodné nebo kombinované modely.
Frekvence vzoiko`únl nedovoluje dešifiovat charalner
kontimiityzměnjinakqpickéhokollsánlkonc.Cqvžádu
několjkadnů.

a v srpnu. Během delš(ho obdobl vysokých hodnot
konoenmcl(3rolp/pohtzistToffilnlchzáplaváchr.1997)

Stnimiml variogramy. Křivb/ st"mmí fiinkce
ukazujl. že lokality s vysokou al)solutnl hodnotou konc.
C02 vykazují jistou kotitinuitu dat a typický pTáh
ko":enmoe C02, přlpadně potvi2ui.l trend změn v delšl
časové řadě (sezóml charaktcr). Ostatní křivky

Dn5KLm

V{cerozmčmést.tlstieképro€dpry
Zdatbylovymřenovelkém")Žstvígmfůzob[az]ijíc[ch
Vybrané procedury, fú(orová a sdružovacÉ nejrůznějším způsobem amlyzovaná data. ZákladnJ
amlýza, mohou pfinést podrobnějšl pohled m vnitřbl

statistické údaje o vzbjklém datovém souboru uvádíme
v tabulce 1.
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Obě lokality z Koblíhové shě se s velmi malýtni
konc.CO,mcházejínaspodníúrovnigmfů.Pfináležitém
zvětšenlseukaziijezřetelnýsezónnlrežimuoboukřívek
(Graf 1). Velmi podobný režim je patmý m křivce
PnDkopovyhple.Natěchtolokalítáchsesffidaj(sez)ónnl
úmvněkonccnmcLatonlzkérimnl(odListopadiidobřezm)avysokéled(oddubmdozáří).Vzhledemkeskutečnosti. že vjeskynnlm systému se celoTočně uďžuje
téněř konstantnl CpLota (okolo 15°C), a podrobný
moritoring cirkuLace vzduchu v systému neexjstuje,
je nutné wažovat i dalšl iiiožné spQjitosti se změmmi
koncentracl C02. Zatim za hlavnl mechani2mus Óěchto
změn považuj.eme sezónní 2měDy pToudění vzduchu
vjeskyni,cožmásolidn[oporujákvtěsDékoielacikonc.
C02 vs. vnějš( teplota. tak i eliminačnJm rozboru

Tab. 2: Korelace dat za obdobl 1995 -2003.
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pote"iálnlchpfičimvletnhobdobí.k4yseqplobvzduŠin vjeslqmi blížl teplotě m povrchu patmě nedocházl
k význainnějšlm pobybům plynné výplně jeskyní.
Vzimnlmóbdobí,kdynastávázžeteldýrozdíl.meziteplotouvjeskyujaDízkýmiteplotamimpovrchud«házlke
vzníhi proudění plynných výplDl jeslqml. ProuděDí

jenavk;`mocňmÁnopřltomnostiobjevitetskéhokomínu
(tzv. Staiý vchod, `ýška 42 m). Výstup teplého vzduchu

ko":entracl C02 tmij[ mější teploty vzduchu. Naopak.
ostatní analyzované parameqy se podllejl m ovuvněnl
celkového režímu pouze 21 %, zbytek nelze oddělit
od pozadí (Šumu). Sdnižovacl a Íhktorová analýza

pot`rrdily závěry vyplývajlcl z gmfického vyy.ádĚenJ
zázmmu měřenl. Ro`rnčž tak strukt`ml vaiiograiny

potvrdily závěď již zjistěné jinými postup)Í a současně
ukázalymnemožnostdalšlchspolehli`ýchinterpretacl.

z tohoto komlm je m základě víceletých pozorovánJ pokud nebude alespoň ve vybraných obdob(ch účelově
typiclýprozimlobdobl.Obsahyc02zdezBtimnebyly z`ýšem četnost všech porovnávaných měřenJ.
ToseýkázejmémchankferistikipHčhjeimých,
měĎeny, zejmém pio eechnickou náročnost pTaktického
dennlchažněkolmdennlchoscilacllmc.C02,kten;zatim
provedenl.
Fak[oro`úanalýzBúkáala,Žeměřeníkoncmmcl zůstávají neupřesnětiy a nevysvětleny. Důvodem
a teploty vzduchu čerpá 71 % infomace obsažené je zE!jména výše uvedená nedostatečná četnost měřenl.
vdatovémsoubofuTorwněžpotvTzuje,společněsvýše KfoiBěh)potetickýchendogenníchpřlčin.zde`mžujeme
zmiňovanou těsBou korelacl. Že hlavnÉ vliv m změny zejména o možných souvislostech s aktuálbl

Graf 1 : Konccmace C02 tia jednouwých lokaliúch a průměná dcml teplota vzduchi tia povichu.

hydrometeorologickousituaclnapovrchu.nedostatečně

rysyrežimuzmčnajejichzávislostimokoldímprosffll.
poznanou dynamikou větránJ jeskynnlch prostor Výhod"pení a poro`mánÉ 9letých Žad měřených hodnot
a komplikuje stnitečnost, Že sacl otvory se v Gallašově pos"ořaduziištěnJ:
dómu nachází vysoko md Děřlclmi mlsty. Lze proto - Změny konc. C02 najednotuvých lokalitách uvnitř
wažovattakéojiných,DámzatimnezDáDýchpfičinách jestqmnmo systému mezi sebou vzájemDě souvisej( a to
tohoto opětovného poklesu průměmých koncentmcí bez ohledu na bladinu normálnl konc. C02 obvyklou
v dmé lbkalitě.
CO_.
-Změnykonc.CqmajlsezĎnnlchamkter.
-Nejzřetelnějisese2)ónníoscilaceprQjevuj[mlokalitich

zÁVĚR

Prokopo"kapleaKoblihovásffioakKK,takiKG).
- Byla prokázám Žřetelná závislost konc. COz na vněj šl

Na vybraných lokalitách Zbmšovských amgoDitových

teplotě vzduchu. Vhledem ke sfflé teplotě panujícl

jeskynlch byla zpracována základnl popisná statistika
devltiletého záznamu koncentracl COz a na základě
korelacl a faktorové analýzy dat byly popsány hJa`mí

vjeskyDDím systém. (~ 15 °C) považujeme zB hh`ml

mechaniznus těchto změn sezónnl změny proudění
vzduchuvjedgqri.
18
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-VlivostamíchDzikálníchpammednanežimc02(stav
hladinyvřeoeaadosffficlýtlak)senpodařiloprokázat
alzeočekávaižejevelmimlý.
-Příčinykrátkodobýchoscilac{konc.COzsenepodafilo

pmosu i úniku zůstává nejasná. Zde v souěamé době
chybí nej enom zakázka pro takovéto monitorování, ale i
koncepce a technické nástroje pro takovýto
kmpljkovanýúkol.

odhalit. Důvodem je nedostatečná četnost měřenJ

:Yi"ohv#eE.pmvděpodobněipHčimámuvislost

PODĚKOVÁNÉ

mezi povodní v roce 1997 a skokovým zvýšenh konc.
C02předevšímvGallašovědómujeobecněznÁma.jedná
se však o ojedinělý jev, kteú se vytnyká možnostem

j:##iLV#o`ŘEí:*#°ž#:p=°pTri°řtivýecerih

amlýzygletýchzáznmů.
- Slabým místem je zQjména 3roměmá dokumedace
pohybuc02vjeslqmnímsystému,kdekvantifikacejeho

této práce i za poskytbutá data. Rovněž děkujeme všem
zaměstnmcům správy jeskyqJ, kteří se tia měření těchto
datpodneli.

LJGeršl,M.-Vitovják,M.(2003):htoxitmceoridcmuhličitýmvespelc®loůi.-Spclc®.37,3741.Českáspeleolorická

společnost. Pri.
Enadíko`ú J. (1988): Základy geochemie sůbilních izotopů lehkých prvků. -SkTipta Přírodov. fik UJEP Brno.
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17 ]et výzkumů hydroLogie skapů v Ochozské jeskyni
1 7 Years of the Research of Hydrology of drops in Ochoz cave
JmF]hnnú
Českáspeleologickáspoleěnost.ZO6-11,Úprkova15,62100Bmo

Abstract: me artick describe the histoTy of the research of the infiltration of predi)itationa h the Moraúan Karst, epecially
the pcriod 17 yeais ( 1987-2003) in Ochoz cavc. Ebout the rcsu]ts of thesc researches reviei`r l]temtim whose list is at(ached.

ÚvOD
Výzkumem gravitačních vod vadozní zóny
vápenců se v česko§lovenských pomčrech soustavněji

b##d#enoť§*#;*#,]j+ehvozyňskémdo#v:
J.Coibel(1965)vevodáchhorizontálníchodtoků.Štelcl

publikovd pr`mí soustavně)š( 14ti měsíční řadu měření (z
let 1960-1961) chemického složenl skai}ových vod z
P`mke`mích a Sloupsko-šoŠůvslých j eslqmí s důrazem
na odnos vápenců t.j. tia intenzitu krasového procesu.

Přes některé metodické nedostadq/ Žpůsobené z€jmém
technikou odběni ( pád kapek asi 5m vzduchem do
vzoTkovnic€,náhléukoněeníalrivityjednohoskapového
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mísaapřesmvzorkovénínamlstojiné,změmanalytické
ldboratořepoprvDíchdvouměsících),bylyi)odányprvní
ceméanalýzyainfbrnaceopriběhuodnosuvápencev
Moravstém krasu v pTůběhu roku. Vdriabnita intedzity
shpu v průběhu roku nebyla tímto amorcm sledovám.
Tohoto fáktom si však v Jihoslovenském kras`i
všhaliRodaetal.(1986),kteřísvojevýmyzaměřmé
mrůstsimovýchftmemriaiovalidojeslomíGoinbasecké,
Dorice,Ardovské.MajkovyaKrásnohorské.PHrůstek
sintrů měřili vážkově m robotech a vyhodnocovali

vzhledm k proteklému možsM sinbotvomé vody a
obsahurozpuštěnéhocaalco)2.Výzkmyprobíhalyv

Vesiejnémduchujako Štelclzmjilautorvr.1987
výzkum skapových vod v Ochozské j eskyni. Zpr`ni byl
zainěřentiachemismustěcbtovod.přičemseměfilatéž
intenzita skapu jako počet kapek převedetiý m objem.
Takto bylo sledováDo s skapových míst od sebe
vzdálených. Při změnách intenzity skapu se odběry
vzoricůizkráccnéanalýzyprováděuvrozpětl34dnů.V
tu dobu byla v některých případech zjištětia skapová
aTytmie,coždosvědčovalomsložitějšíhydmulikustok`L
Ukázala se nezbytnost kontinuálního měřenJ skapu,
zavededávtudobunadvoumlstechvjeskyni:vhloubce
35m(A)a64maš)podzalešněnýmpovrchmterénu.

letechl969-1974.

mf 1 : Chod sréžek a jejich infiltrovmý Pll v průběhu lct 1987-2003 v oblasti sevcml části dol)ývscno prostoni
Moklá.
Vdoběod2l.5.dol.6.199lbylzapomoasilných

kou přetržkou je činná do dnes.

halogenových světel (2 700 W) a elektického agregátu

proveden výzlnm kvmtifikace skapového spektra do

TÉMAmvýzHm

plochy Hlavních dómů 2 900tn2 zA účeletn zjištění

cen[ového stohi gravitačoích vod z vadozní zóny do
známé a co největš( jeskynní půdoiysny tak, d)y byl

pokud možno co nejvíce vyloučen vliv infiltračnl
nehomogenity prostředí. Jako reprezentativní a dále
soustavněměřenébylovybránomístoE.kterémupodle
pomĚrujehoskapukcelémustokudovyšeĚwanéplocby
mavDíchdómůpřinÁležlteorickétnikmpovodí365,4triz.
Vr"1992byloosazenoseanic{automatickékontimiální
Teůstraceskapuaněkterýchhodnottnineralizace.

Souběžně od zaěátlni výzkumů hydrologie
sk"vých vod v Ochozské jeskyni v roce 1987 byla

Vprůběhudobybyhřešenatatoprobie[mtikahydmioée

grwitačnlch vod vadozní zóny v i)odmínkách
Mo»vského krasu nebo i obecné phtnosti:
- změm chemismu vody v ěase Oěhem roku) i prostoru
(vlivhloublq/).vliwelikostiskapu,
- inteozita krasového pr«esu v čase a jeho vztah ke

sTážkáurychlosttvorbysimů.
-význmavlivpůdnfl]oprofilunainfiltmcistúžekajóich
chemismus, ěást řešena modelově,

- způsob vodovýměny v zóně absorbce a vadose (doba

zřlzena v Hostěniclch 850 m od měřeného skapového zdržen{,ffigmentálníspodníodtoky),
- hydraulická charakteristika vodosvodných cest
místasrážkoměmástanicesdenníobslúou,kteráskrát20
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spodnh odtokem 85 % z celoročního podního odtohi,

(efekti`míporozity),polnisovyjádřeníjejnoobjemu,
vodní retence v zóně vadose,
- změny a trendy v dloúodobém pQjetí.

přiěemžstážekspadnevtutéždobuvprůměnijen36%z
celoroční sumy,zatím co v době od června do listopadu
spadne 64 % z celoroění sumy stúžek a jako gravitační

Z hlediska výsledků řešených problematik
odkazuje autor na literámí přehled. Nejdůležitější
naměřenézákladníúdajeroěníchsumskapovéhostoha
s`msrážék2arokyl987-2003podávajítabullqrč.la2.Z
dlouhodobého průměru vyplý`/á, že v jižní ěásti
MOTavského lmsti lze průměmě poě{tat se sfážkovou
dotací615tzm,srozpěúm455-794tmzaměstceprosinec
- květen infiltnije v Moravském krasu z celkového

podzemí voda odteěe z tohoto množství pouze 15 %.
Nejdůležitějším obdobím pro tvorbu vodních zásob v
Moravském krasu je chladná část roku, zejména měsíce
březen a dut)en (úb. 2).

PODĚKOVÁNÉ

množsMstúžekvddobuphhněrDě21%srozpětim6-34
% v 17ti leté řadě let. Za zbývaj(c{ teplé měsíc€ roku

r=i#§gbíi#°aAriEů#"Eu

(červen - listopad) infiltrovalo průměmě jen 3 %
srozpětim1-10%sráždLCeloročněfiltračněefmvních
srážek bylo v obdobl let 1987 - 2003 průměmě 9 % s

a.s.Autorděkujetěmtoo)ganizacímzato,Žebylomožné
studovat dlouhodobě širokou problematihi pohybu
infiltrovmýchsrážekaintmziaikrasověnívMoravském

rozpětim 3-15 %. Za období pTosinec -květen odteče
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Tab. 1 : Sumy měslčních sTážek ze stanice Hostěnice (tnm).
Tab. 1 : S`mmary of the prccipitatiotis in the moDths of the |msti.1987-2003 in the Ochoz cm/e area.
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Tab. 2: Přehled podzetDních (spodních) odtolri v oblasti Ochozské jeskyně v letechl987-2003 m základě měžení skap.
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Tab. 2: S`mim]y of the udncgroui]d ouúets iD 0choz cave i]) the yeafs 1987-2003 in dTop placc E

Lft"tura
Corbel. J. et al. (1965): Chemical Erosion in the Moravian Kam Problems of the Speleolorical Research. -Acadmia.
Prague,104-124.

[fimmel, J. (1990): Změna kvality vody pfi filtíaci kafbonáto`ými útvary. -In Kasprzak: Vliv Dzikálních vlastností
agropedosfěi)r na tvorbu zásob podzcdmích vod. Závěr.
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Poznámlqr ke krasovému systému hydrogeologické struktury Ložiska Mokrá
v i.ižní části Moravskél]o krasu
DušanHypr

Českáspeleologickáspolečnost,Z06-16Tartaros

Abstract: In thc 1998-1999 years was made hydro-geoloric&l sLi[vey in the southem pari of the Momvian karst, in the region

of limestone deposit Molri (mw maLenals for oement ractory). Progmm of dus su]`Íey contained hydro-geoloůcal woi]ts es
measurmentsofgro`mdwsterlevel.pumpipgtests,expressbailmdslugtestsmdgeophysicaltestsindril]s(rezistivimetricand
thefmomric measLmmems).
Thenesultsofthiswoil(sdescnbedenviromatofpredominmdyphreaticlcarst-fis§Liresmdinl)otnogeneoushorizmtal
dTaimge net like systems in the main hydroťeologicaL stmct`ire in the Macocha foTmtion (mosdy h the vilémovice limestone
litotype). And new data riíe us some infomaiion aboui development of the venica] kars` zone ciTcuJation tm. By this results
was constructed an idea of the gcnemlly basic twaifloors b`rilding of limstone rock massive rith diffemi permeability md

diffeimt intensior and qpe of karstificatiom

EnÁVNÉ

cirkulace j.e patmě vázána převážně na bázi vyššI

HVDmxmmcKÉsntJKiijRy

propustnějšl části. PodzemnÉ voda syti její spodnl část

a z prostředí rozvodrice pomalu odtéká. Přebytky
infiltrovmé vody stékají jakoby "po svahu" vyššlm

Hlaimí hydrogeologickou struktun) buduj l karbonáty
macošského souvrstvl a čás( říčských vápenců

prostředírn s většl propustno§tl do oblasti mimo
rozvodnici.

llšeňského sou`/iství. Vápence představují kolektor,
který lze charanerizo`mt jako anizotropní heeerogenní

Oblast Mokiú -severje odvodňována k podzemním lmsovým komunikacím Hostěrického potoka
adoúdouŘíčky.S)riHostěnickéhopotokamáakti`ml
dvějeskynníúrwně.Ella`mímkoridormspodníjeslqmní

kolektor, jebož propustnost je závislá m s]něru filtrace
improstorovéexpozicidanéhomístavkotdboiuPiopusmost je puklinová a krasovo-puklinová, prostorově
výTazněnehomogemí.PĚe`Ážnáčástkolekóon)tnážómě
hladinu v důsledhi krasovo-puklinové propustnosti

úTovně protéká Hostěniclý potok pouze za vyšš(ch
vodnlch stavů (Ocho2ská jeskyně). Chodby s potokem

lokálněnapjatou,dnčívyššíčástíhladim)volno`Lsměrem jsouvnadmořskévýšce343až322mn.mNÍžepoložené

k východu se těleso hlavnJ hydrogeologické smilmuy
dostává v souhlase s geologickou stavbou do nižší

chodby této jeskynní úrovně jsou tnmle zaplavené a její

pozice aje lpróo vyššími naloženými stnilmmri (tělesa
mezi přesmylqí a nekarbonátové horiny spodního
karbonu). madim podzemní vodyje zde mFijatá. Bázi
hla`ml bydrogeologické struktuJy představuje strop
bazálních klastik a velini slabě až nepatmě propustné
vápenoe nižší části vertikálně diverzifikované prostředl
hla`mí hydrogeologické stmlmiry.
Území lze rozdělit na oblasti Mokrájih a Molri
sever. Tyto oblasti jsou od sebe odděleny podzemní
rozvodnicí (Hyp[ 1998, Hypr in Kudělásek 1995, 2001 ).
Pozice a stabilita rozwodnice byly potvrzeny režimním
měřením a výsledlp/ expresních hydrodynamických

vertikálně oscilujlcího fteatického systému lze pmv-

Zkoušek.

Oblas( rozvodrice. V hrubých rysech bylo
v prostoru rozvodnice hydrodynaBrickými expre§ními

chodby nejsou pffliš prozko`imány. Fnwní chodby uvnjtř

děpodobně očekávat ve výškách okolo 315~300 m n.m.
Souvislost chodu hladin s výškou hladiny podzemnl

vody v kmsovém systému se výra2ně projevovala na
rĚň.mním měření u vrtu PV 17 v Kamenném žlíbku.
OblastMokiá-jihomezujeiiavýchodnístranějiž
výše zmíněná geotogická hraníce, na sevetu a severo-

západě podzemní rozvodnice a na jihu až jihozápadě

#:ok::#mYŽ::.Ugek#d2°zkuo?š°bŤ;ohw°„#|
kvaziuzBvřenýcharákterprosŘdí.OblastMokiá-jihje
v jižní části odvodňovaná Mokerským potokem
a prameny v Mokré v badmořské výšce cca 320 m n.m
Předpokládánjepřelivmlého,bllženeurčenéhoimožství

podzeinní vody k jihozápadu přes mokerskou pomchu
do nižších zwodnl horákovské areézské stnibipí a k prapros6edíQBoef.filtiacek=ocalEúažlE-7m.s-l,vápence menůmvúdoummokerskémzlomu(mdHV107,přltok
slaběpropusmétřídyvI-VII)anižšmo,méněpropusného Řlčky).Bytopmkázáno,žečástvodysepohybujesměrem
prostředí (k = cca lE-7 až lE-l 1 m.s-l, vápence velmi ktiejDížepoloženýmlmsovo-puklinovýmdmážlmažna
shběažnpaměpmpusmétřídyvII-Vm).Uvnitřobou výškovou úroveň pod 300 m n.m. Oblast odtoh) vody
uvedených prostředí a zejména ve vyššl části jsou pří- z hlavní hydrogeologické struktury tak představuje
tomnyprivilegovanézónyver(ikálnícidnilace(mpř.okolí komplikovaný a hyd[ogeologíclp/ nepřlliš poznaný
vrtu PV 2 nebo podzemní prostory Mechového záimi - fenomén.
obojesevemědělícíLlnjerozvodnice).Zónahorizontálnl
ZkouškamiprokázánapřítomnostvyššíhopTopusmějšmo
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VezmčnéčástirozlohyoblíLstiMokrá-j.hjepodle

ptůběhuizolíniíhladinapodzemnívodyvelmí`/yro`maná,
simlýmspádemdo2%.Prostředíjeprostorověvýmzně
nehomogenní.Uplaůuj.eseprůběhpropustnějšíchpásem

chodeb horizontální jestqmnÉ úrovně většího ro2měru.
zejmém v úovni 325-335 m n.m. Hodnota koeficientu
verikáln[ciikulacevšakspíšenazmčujevyššlprůtočnos[

ve vertikálním směru.

Hodnoty zásobnosti a koericientu filtrace
vyv)nutých jako ffeaticý krasovo-puklinový drenážní
systém,`úzanýnaprůběhcktonickýchlíniíapuklinových v různých typecb prostředí vápencového masivu jsou
zón.SystémjevyvinutvněkoLikaúrovníchasvertikálnl srovnatelné s daty z jiných krasových oblastí
oscitacísíunomého2lmson/ěnl.Čcrpacímizkouškamibylo

(Wor(ington. Ford. Beddows, 2000)

prokázáno několik typů prostředí v okolí drenážního
systému. Jsou to:
- slabě propustné vápence obdobné vyšší části prostředí

VE-

HODNocENímzlcEPŘfl`olúAonrl\olúvoDy

prostou rozvodnice nebo okolí vTtu HV.101. Hodnoty

hydraiiljckých paramedjsou transmisivitra T= l E4 až
lE-5 m2.s-l , zá§obnost S = 1 E-5, k = 1 Eú až lE-7 m.s-1, Výsledkykamtážníchpracl(eemomriezirezistiviinetrie)
na vyt)raných vr(ech popisují chování vody ve vTtech a
ffidapropustnostiVI-VII

- poměmě silně propusmé ale výra2ně nehomogeml

prostředl vápencového masivu. Jedná se sice o měřenl
prostředí ovlivněné vždy přítomDostí vrtu, kierý
propojuje zjištěné úrovně přítoků a odtoků, ale podobné
propcu`enl může na tektonických ponichách existovat
popisujlclprůměméprostiedíjsouT=lE-2ažlE-lm2.s- i přírodně. KTomě toho bylo v prostoni ložiska Mokiá
1,S=1E4,k=1E4ažIE-3ms-1,kv=1E-3ms-1,třídarealizovánoněkoliketapgeologicko-průzkumnýcbpmcí

prostředl - slabě propustné vápence s kaDálky
priviLego`/ané propustnosti (např. vzdálenějšl okou `di
PV 26 a PV 27). Hodnoty hydraulických pammetrů

složiškovýmjvrtyukvidovanýmizáhozmatěflasahclmipmceriznačnéhorozsahu.ObaíaktoTyjistěmailvliv
koeficientu zásobnosti, velmi siLně Zkrasovělé, relativně m vertikální propojed{ krasových struktur v ploše
homogenní (bllzké okolí hydrouzlu PV 21 a část okolí d5ženého Ložiska.
Ve vrtech PV 3, PV 4, PV 23, PV 24 v prostoru
privilegovaného drenážnlho systému prostou Mokrá.
rozvodnjceavevmpv26nebylg.ištěnměficlnýpoh)b
jih.Hodnotyhydnulickýchpammedj.souT=lE-2m2.svody.
l,S=0,07-0,15,k=lE4ms-l,kv=lE-3ažlE4ms-l,
Pohybvodymeziidentifikovanýmímístypřítoků
ffida propustnosti 111
- dosti silně propustné vápence, poměrně silně aodmkůbylziištěnvpĚípaděvrtůpv8.PV9,Pvlo,PV
propusmosti 111.

- dosti silně propu§mé vápence s velkou bodnotou

zlmso`ri5lé,relativněbomogennl(ncjbližšlokoLíhydmuzlu

13, PV 19, PV 20, PV 21, PV 22. PV 25, PV 27 a [IV 101.

PV 21 @ `ri PV 26 a PV 27, 1ze považovat i za průměrné

Rychlosti prouděnl vody ve vitech vy).ádřené v objemovýchhodnotách(vnitřnlprůmpažnice73mm)sepohybu-

prostředí centrálnl oblasti). Hodnoty hydraulických

pa[amedjsouT=lE-2m2.s-l,S=0,0l-0,05,k=lE4jí v objemových hodnotách 0,28 až 1 s 1 l/hod. Ve všex;h
ms-1, kv = 1 E-3 až 1 E4 m.s-l , ffidapropustnosti m
-privilegovanýdrenÁžní5ystém-hydrauucképarameúy

nebyly zjištěny, pravděpodobně prostředí velJni silně

pTopu§tné až drenáže umožňujlcí tuibulentnl proudění.
Nelze vyloučit ani přítomnost vertikálně oscilujlclch
VFtT

PV8

330,7

324,7

mélkÉ fredckÁ zóna

323,8

317.®

(nad vodou ?)

323.1

317,3

PV10

(nad vodou ?)

PV20

(nad vodou ?)

PV27

(nad vodou ?)

HV 101

(nad vodou ?)

PV22
PV25

a05.0
291 ,8

325.5324.9

331.9 329,9328,1

«2,5

306,5

2„2

316.3

326,0325.0

300,60

2e2,9

2®2,8

301 ,0

325.5

327,2325,8

320,7315,e

330.3 328,5

322,6

319.9

(nad vcx]ou ?)

326,6

314,0

334,2 333,0

l`luboké fmdckl zóne

318.7315.1

PV19

PV13

puldinovéhosystémůdohorizontálnlchúrovní.Vtabulce

•podnl úr®`/eň (34 ph ?)

PV9

PV21

případech(`/)g.maPV9)docházíkprouděnísměremkníže
položenýmtnÉstůmodtoku.
Byly potvizeny teoreticlý předpoklad exiseence
a vysoká pravděpodobnost stniktuTovánJ krasovo-

2082
310,8

31,.®

Tab. 1 : Údaje o poziclch přítom a odtoků vjednotlivýcb vrtech (údsje v m n.m., odtopr jsou vysazx;ny tučně).
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VRT

hiubka vm
Im]

FV24
FV23

126

140

(m n.m.)

270.3

"ní hloul]k4

l`l®ubk' pmn
lml

(m n.m.)

88

308

120

276

302.7

hl .dlny
(m n.m.)

[ml

m,8

346,2
333.2

110.5

r,ch'Ost

koet. flltmce

prouďěn'

NDZ

ldny'

lm.s`''

'm.s-1]

39

7.42EJH

'5

2.31E-04

61

3.86E4

ča8

2.58E07
1.20EJX5

Tab. 2: Přehled výsledffi stopovacl zkoušlp/ (pohyb barviva).

odváděna k frestickým a hluboce ffeatickým zónám
krasové ci[kulace podzemnl vody. PodzenmJ prouděnl

č. 1 j.sou uvedeny zjištěné pozice přítom a odtoků

vmdmoŘkýchvýškách.Roměžseukázalo,Žeexistuje
hluboce fteatická zóna s odtokem podzetmí vody
ve spodní části hydrogeologické smktuTy.
Horizontálníprouděn(nebyloidentifikovátm.Tato
okolnostjevezdánlivémrozpomspředstavouexiste":e
borizontální zóny odvodňovánl. Je zřej.mé, že lmsovo-

překonává prostor povrchové rozvodnice a hydrogeologické rozvodnice vyšší ěásti hlavnl hydro-

geolorické stndmiry a prostředlm spodní části hlavnl
hydi.ogeologícké struktupr směřuje prosmrem výše

uvedených `ri hlubokou ficatickou zónou k jihu až
kjihozápadu. Zde pravděpodobné souvisí s hlubokou

puklinové systémy horizontálnJ cirkulace s.s. zastižeDy
nebyly,alemlstaidenfifikovanýchpozícodtokůapřltolri

fieatickou zónou prostoru Mokrá j.ih. Další odvodnění

jsousnimivefiihkčnísouvislostiasvouvýškovoupozicí

poDoru Hostěnjce 111 lze předpokládat také sevemě
a uspořádáním, vymykajíc(m se náhodě, exi§tenci a sevcrozápadně od podzemní rozvodnice do prostoru
takových vertikálně stiukturovmých jc*ynDÍch úro`ml
nepřímo prokazují. Jiná je otázka intenziq/ rozvoje
systémujeskynníchúrovníajejichcharakteru.Jepravdě- barvivatmhlabýtvázámmsedimmtmvýplnělmsovo
podobné,žejsourozvinutyvmenšíchdimenzíchnežjak -puklinového fi.eatického systému a převážná čá§t

:=eĚ:?|kí#:váčskk,skryžúž;§?:,pe:EěvmE:n&i

tomu je v o§tamÉch částc€h Momvského lmsu.

původní koncentme pak zředěm pod mez deeékce.
Přelměenírozvodniceaodtokdoprostoruspodní
části kvazjuzavřené struktury oblasti Mokrá - jih

SIOPOVAcizKOušmE[osrĚNicKÉPRopADÁNím
Barvivo aplikované do zavodněi)ého ponou
Hostěnického potoka 111 nebylo původně zjíštěno
v žádném ze sledovaDýcb profilů či objektů (mmmel
in Kudělásek 2001 ). Později, až po ukončení průžhimu,

pro§třednictvlm hluboké freatické zóny společně
svýsledlp/kaiotážnlchpiziclvprostoruMokrájm,shodně
naznačuj í existenci obecného dvoupatiwého schétnatu
hydrogeologické stavby hlavní hydrogeologické
smktuTy.

bylo barvivo zjištěno v blízkostí ponorů 1 a 11

siupovACÉZKoušm.

Ho§eěnického potoka ve vrtu PV 29 (J. Hiinmel, ústní
sdělení). I bez podrobnějších údajů o koncentraci
a přesnějších časových údajů lze výstqn barviva ve vrtu
PV 29 označit 2a překvapivý. Nicméně `m je ve směn)

HosrĚNicKÉpnopADÁNÉi
Stopovací Zkoušku provedla Správa CFDCOMK v rooe
2002 (BálálL Kovařík 2002). Prověženy byly odtokové

předpokládaného možného odtoku a zpoždění, pohd poměry jeskynním systémem Hostěnického potoka.
`Íyloučlme možnost chyby stanovení, lze snad vysvětLit Knwýmpoznatkůmpaffizejména:
velmi pomalým pohybem části obarvené vody -ve `ýběm sledovaných vrtů v prostoru ložiska Molri
samo§tatnou drenáží až do prostoru zmlněného vrtu.
Dodatečně byly získány z provedené stopovacl
Žkoušlqr zajímavé výsled)qr až v souvislosti s no`ým
zpracováním vzorků: patrony s akti`mlm uhlím byly
vyluhovány jiným způsobem (Himmel, 2002). Barvivo
byto ídentifikováno ve `mech PV 23 a PV 24 Přehled

se baJvivo neobjevilo

- bylo prokázáno a časově dokumentováno rozvětvení
toku ve vývěTové oblasti Říčlp/ a Hostěnického potoka
se zpožděním ramene toku tekouc[ho přes jeskyni
Netopýrku.
- kvantitativní hodnocenl injektovaného a vytečeného

podává tabulka č. 2. Karotáž v Žádném z těchto vrtů barvivauká2alonapravděpodobnoumožnostdalšívětve
neidentifikovala pohyb vody.
lmsovékom`mikace§ituovanéjihovýchodněodgystému
Je zjevné, že z propustnějších krasovo- Hostěnického potoka. Tato okolno§t byla inspirací pro
puklinových komunikac[ hluboké fieatické zóny (k = doplnění projekhi hydrogeologických pmcí o dva nové
alespoň lE4 m.s-l) voda konunikuje s vrty méně pozorovací vny, k(eré budou realizovány v dalšl etapě
propustným prostředím vápenců hydrogeologické
stndmiryvokolívrda[=lE-7m.s-l).
V koDtextu s ostatnlmi pozmtlp/ provedeného

geologických a hydrogeologických prací ložiska Molri
v prostoru Mokrá sever právě mezi systémem jeslqmí

průzkumu je velmi pravděpodobné, že vodaje ponorem

hydrogeologické smktury.

Hostěníckého potoka a rozvodnicí vyšš( čá§ti hlavní
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Tab. 3: Specificlý odtok vody infiltrovmé ze srižek do hydrogeologické stniktury.
1'

lv

V

V'

Vl'

V'n

IX

13,1

43,1

192

4,G

0.6

0.8

0.5

0.2

6,9

7.0

18.5

13.0

11.8

9.,

4.6

5,2

4.1

3,9

4.9

10

16,2

122

9.3

6.8

8,7

4,1

6,6

4

3.7

0,8

15,6

24

3.4

4,5

11.4

6.7

3,4

Mél'C

X

X)

XII

'

PrMlego`mné `/eitlkllní zór`. -Och®z.klJe.kyriě

0.4

0,3

2.5

14.7

M®lgé 1993 -1005 (model)

5.6

7,1

7.1

Punkw

5.8

11,5

Jedtimlcký p®bk

15.8

6,6

11

Tab. 4: Rozdělení měslčnlch odtoků infiltrtr`mých vod (% ročDmo odtoku).

odpovídalareálnéhladině.Modelovábladinanedosahuje
shióečnýchminimamaxim.Nejis.otastzLno`míněktdých
Dlouhodobýtrendzměnvýškyhladinpodzemnívodyje vstupnlcbparamedmodeluneLmožnilapřesnějipopsat
ve většině pfipadů typiclý zvýšením hladiny v průběhu konplikované poměp/ nehomogenního prostoru hlavní
li§topadu, prosince a ledna jako následek podzimnlch hydrogeologické súukbuy.
Režim spodního patra hla`ml hydrogeologické
zvýšených srážek a "vánoční oblevy" a dále jamlm
stniktuiynenípfiušznámKolektorshlubcx;efteafickými
maximem ovlivněným jak srážkami tak tavnými
infiltpvanýmivodami.ZamaximemsiážĚ;kQrigovaqých kraso`ými komunikacetni je zřejmě sycen převážně

REŽ"PODZEMNÍCHVOD

ještě o aktuální výpar) dochází se zpožděnln k zjištěDl
maximahladinypodzemnívodyvpozorovacíchvrtech.
Rychlost reakce souvis( s lokálnl variabiutou infilmce,
kvabtoupiopQjenllmso`/o-p`nlino`ýchsystémůazĚejmě
i s předcbozím nasycen(m nebo nedosycenín
vodosvodných cest. V jižnl čésti lokality s relativně
nízkouhladinoupodzemnívody(vŠiTŠímokolJprostoru
hydiouzluuvmpv2l)jereakceretativněnejrychlejšljiž

přetékáním z vyššíbo patra hydrogeologické strukt`iiy.

vzhledemktáktodetemimvanériciamvícseg.evným

a stopovacích zkoušek pfinesly pozndky zřej mě šiišího

ovlivněn(in

k].asovo-puklinovou

regionálnmovýmam,kteréjemožnéaplikovatmcetý

propusmosti a přítomnosti privilegovaného drenážního
systému. Specificlý odtok voůÍ infiltrované do hydro-

prostor Moravského tmsu Obecně se Úsuje základní
dvoupatrwé členění hlavnl hydrogeologické str`ikt`iiy,
což odpovídá představě existence fieatického základu

způsobetiým

geotogické str`ilmiryje uveden v tabulce č. 3.
Chovánl zvodnělého kolektoru bylo řešeno

matematiclýmmodelemVtnodelubylokvantifikováno
v měslčnlch intervalech množstvl infiltrované §rážkové
vody a po započltání fáld:orů retence a fimkce bariéry

OdtokovépoměTynejsouznámy.

ZÁKI,ADNÉpmovÉČIDĎrimÁhri

HVDROGEoimadsnuKiuy
Výsledky

hydrogeologických

pracl,

karotáže

jest"lhorizontálnícirhlaceMoravskéholmsuavýše
naložených krasových stnmir § jeskynnlmi systémy
jeskynních úrovní. Výššl část hlavní hydrogeotogické

strulm]pr zahmuje na lokalitě Mohá hodnocené částl
Mokrá sever a Mokrá jib a níže je prostředl méně

("film'')vodtokovémprostorubylavypočeenainodelo`Á
bladimpodzemnlvody,kterábylaporo`mánasreálnou propustných vápenců v jehož spodnl části je vyvinut
systém hluboce freatického krasovo-puklinového
iněřenou Uadinou.
Model byl kontrolováD stabilitou hodnot zkrasovění.HocelýregionMoravskéhokrasubymohla
specifickéhoodtokuaúhmůročníchúdajůklimtických být pfijatelná představa vznihi primámÉho fieatického
a hluboce freatického základu krasovo-puklinové

par-ed.

Nejvyššlhodnotykoeficientukorelacejsoumezi propusmosti vápenců včetně tnnohých nehomogenit
dotokem infiltrovanýcb vod do prostoru s dTenážním v celém rozsahu "2vodnělého" vápencovém bloku Vyšš[
kraso\ýin systémem v okolí hydrouzlu a efektivními patro je pak ta část vápencového masiv`i, které byla
gážkari(OP27)amezisrážhmiafeálnc»hladh"(O,635). prořezánlm údolí postupně "otevírána" a v němž se
Nepodařito se však vy]ádřit fiinkci retence kmsového pž€dnosměrozvíjelajúffeatickátaknásledněivadózní
zóna zkrasověnl včetně vývoje hlavnlch chodeb
prostředl, funkci krasových struk(ur vertikální
ahorizontálnlzótiycirhilacearoliodtokovéhofiltnitaL jemnlchsystémůo/prl98l,Vltl996,Bruůam,Zeman
aby modelová hladina podzemnl vody uspokojivě 2003).
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REŽMAFUNKCEVERlmÁn`úcHzóN
Výsledky získané hydTogeologickým průzkumem
na lokalitě Mokrá lze po[ovnat s údaji získanými
zochozskéjeskyně(Himmel2000).Nápadnýrozdílmezi
pTocenp/ rozdělenl měsíčnJch úhmů odtoků spočívá
ve skutečnosti, že bodnoty minim skapů v Ochozské
jeskynijsouřádověmenšínežminiimvřešcnémmodelu

ložiskaMokfáahodnotyměřenýchmaximj.sounaopak
i několikanásobně vyššI Prověňem byla oprávněnost
úhmů mě§íčnlch srážek. Data množsM siúžek tněžená

s orientačnlm bilančnJm výpočtem dat pro Rudjckou
krasovou plošinu a seveml část Moravského kiasu
srovmtelný, kdežio údaje měřené v podzemní Laboratoři
jsou fxxlstamě odlišné.

Vysvětlenl odlišnosti dat reálně změřených

v ochozské jeskyri částečně vychází z poznatlri
zlskaných provedeDým průzkumem na ložish] Mohá,
z€jmémzpoznatlriocharaktemprostiedlzónyveimálnl
cirkulacevyplývajícíchzexpresnJchhydro4ynrických

zkoušek. Již na hmnici polpr`mých útvarů a vápenců,
azejménauvnítřhominovéhoimsivu,vepilmsovézóně
přímovHostěniclchaodvozenázestanicevKníničkách a na nepravidelné "ploše čí pl«hách" hranice s vápenci
u Bma (Himmel 2000) vykazují §hodu s dapí ze stanice s nižší průtočnosti, dochÁzí k dymrickému procesu
BabicenadsvicivoupoužiýchprotokalítuMokrá0[oef. změny rozlohy odvodňované plochy přináležející
korelaceo,97,rozdJlročnJchúhmů2,8%).Analýzoudat vertikálním zónám cirkulace s.s. Oednotlivým
množsMskapůzprostoruochozskéjestynělzevyělerit vodosvoddým cestám) a tím k přerozdělovéní mi]ožství
homogennl skupinu dat z let 1987 -1990,1993 a 1995 - dále odtékajlcích ínfiltrovaných vod (Dreybrodt,
1997. Poněkud jinak rozdělená procenta odtoků jsou Siemers.2000, Klimchouk 2000). Vbda dosáhne hranjce
vlceedil992,1994al998.Pioblematidkájevelik"tdochy s nižší méně propustnou částí horninového prostředí
se kterou je uvažováno jako s plochou příslušnou a pak záleží na rozmístěnJ a pritočnosti vodosvodných
prosledovanémístopodzmníchodeolri(skapyvestiopu cest a na reálném reliéfiJ hraníce ®l«hy "vritřního
hla`mí chodby horizontální jestqmnl chodby ve spodnl reliéfu"). Vše kontroluje priinámí nehomogenita

jeskynní úiovnj Hostěnického potoka).
K vyřešení uvedeného rozporu byla zpracována
regionální data rozdJlu vstupu a výstupu množst`ri vody
v dalšlch dvou hydrogeologických celcícb Moravského
knsu. Dlouhodobý rozdíl množsM voůr v ponorech
a vývěrech je dán právě odtokein infiltrovaných
atmosférickýchsrážekazahmujevlivretencetmsového

pTopustnostivápencůsouvisejíc(sparamebygeotogické
§tavby horrinového prostředl. Pokud privilegovaná

hornjnového pro§tředí. Odlišnost sledovaného území

vány

Mokrá -jih tM jedmk v tom. že v prostoni Mokré se

pak m konkrétní odvodňované ploše, jaké innožství
budou ty kteTé zóny odvádět (až do max. odtokové

jedná o 0p volné infilúační jeskyně a bjkoliv o říčnl
systém s ponory a jedmk ve spomé eristenci věcích
chodebdrenážDmosystémunaMokié,příp.tím,žepokud
zdeitakovéchodbyjsou,pakjsouvevývěrovéoblastíu
obce Mokrá ®rostor filtru) hrazeny. Nicméně retence
kmsovékrajinyazejménazóDyvertikálnlciTkulacebudou

jistěvelmipodobné.Byla`opočtenaprocentaměsíčnflo
odtoku infiltrovaných vod pro oblast Rudické krasové

vodosvodná ces(a bude obklopem normálnlmi
vodosvodnýri cestami a bude v depresi uvažovaného
vnitřnmo reljéfii, pak na§tanou dvě extpémní situace.
Přimalýchmnožstvíchinffltmcedohorninovéhopmsóedí
budou infiltrované vody relativně prwidelně odvodňovšemi

vodosvodnými

cestami:

záležl

kapacitypHstušnézóny).Dnhou§ituaci`Íyvoláinfiltrace

pžesahujíc[svým"ožstvímodtokovoukapacituvětšiny
Domálních vodosvodných cest; jimi pak odtékají
příslušná "malá imxim" kapacity a přebytb/ se stahují
do deprese k privilegované vertikálnl zóně s relativně
ex(rétnní prů(očnostl. Množství vody odváděné

privilegovanou vodosvodnou cestou v takovém pHpadě

plošinyodvodňovanéJedovnjckýmpotokemaprooblast
sevem( části Moravského lmsu dTenovaJiou říčkou
Punkvou.VpNémpřípaděbylapoužitadatazlet19691988 a 1968 - 1977 a v d"hém případě z let 1968 - 1988

přesahuje přlslušející ekvivalentní odvodňovanou
plochuaodtokovéhodnotydosahujíexdémnÉchmaxim.
Primáml geotogická ďspozice a popsaný efekt fiinkce

privilegovaných vertikálních zón odvodňování se
pak v dlouhodobém časovém horizontu projev( různě
dimenzovaným systémem vertikálnlch zón a ba tvorbě
reliéfi)krasovékrajinyvčetněpřítomnostizávitů.

a 1971 -1975 (data podle 1. Dostál 1985). Výsledkyjsou

uvedeny v tabulce č. 3. Model odtom infiltrovaných
siúžekprooblastMokráseveraMokrijh(Hyprl995)je

LJTERABalák,1. -Kovařík. J. (2002): Kolorační expcnmcnt Hostěnický potok. -MS, archiv Správy CHKOMK.
B"thans, J. -Zeman, 0. (2003): Factors condolling exokarst morphology and sediment transpor( through caves:
comparison of carbenate md salt kaTsi ACTA Carsolog)ca 32/ 1, 83-99. Ljublana

Dostfl,é.#Hgů53);,Yísí#Ní':PÉo|::::l:;8a5čerpacíchzkoušekvleóecblg8oažlg83vMorayskémlmsu.-Sbor.prací
Dreybrodt, W. -Siemer, J. (2000): Cave Evoluúon on T\iro-Dimcnsional Net`irork of prmaTy Fracturcs in Limestones.
- ln Klimchouk ct al 2000: Spcleogcnesis. Evolution of Karst Aquifefs Speleogenesis Under Unconfined
Settmgs, p. 201 -211..-Hutsville, Alabama, USA.

Hmmel, J. (1994): Transfer srážek do karbonátů Moravského krasu a režim je)ich podzemních odtoků. -Česká
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H_e:j.,%#o,)C:gfi:E,miso,s:áp=::fiaómť:sfioá4ckmý:.hš#g=oopodzr-lchvodvpodrinkfthMomvskéhok-u.
-Speleo,30.19-15,Praha.

Hmmel,J.(2000):lntemúkmsověrivápeocůzónyvertikfldkrssovécirkulacevMomvskémkmsu.-Spelco,29,
12-17,Praha.

Himel.J.(2002):Novépozna®osměrupodzemnlhoodiokuodHostě"ckéhopropadhllu.-Spcleo347-9,

Prri.

Hypr, D. (198lri Je§" úromě v severti a střednl části Moravského krasu. -Sbor. Okres, vlastivčd. muzea
v Blansku. Xll, 65 -79, Blansko.

Hypr,D.(1998):Novépoznatkyohydrogcolodijižtičá§tiMomvskébok~.-Speleo,26,13-20.Pú.

Khch:fukát(2A#)jáps`#,g®mg:=ťsnť##:gáságegí-gsTpť;#3o2ťeriáš#,::#gaffú%Ero`""
KudělásebV.(1995):MokráVllLhydrogeologickýprůzkum.-GeologicképriceRNDr.Ví`Kuděláseb(č.ú.:0289
50135443037031).MS,arcbivCEVAMokráa.s.

KudělásekJ.(200l):Mokráx.hydrogeolodckýprůzkum.-GeolojcképráceRND"iKudělásekw.ú02895013
5.43037031).MS,archivCEVAMokráa.s.

VILJ.(1996):lnterpnumvývojeimtiriéjcskyněnapodkladěmorfologieapozicchlavnlchchodeb(23-24,
Pmúvanov).-®1.Výzk.Mor.Slez.vRCH3c1995.,§v.3,s.3941

WofthingmS.R.H.-Ford,D.C.-BeddowsP.(2000):PorosivandPemeabmůEnhanccmen`inlnconfined
Carbonaie AquifeB as Result of Solution. - ln Klinchouk et d 2000: Speleogenesis, Evolution of Karst
AquifenSpelc®gcoesisUtiderUtLconfinedScttings,p.463472.Hutsville,AAabamUSA.

Agroenvironmentální programy chrání jeskyně Moravského krasu
JozefJmb
SprávaochranypřírodySprávaCHKOMoiavsůlmsSvitavská29.67801Blansko;
e-Dril:jozef.jaBco@schkm.cz

Abstmctneproterionofdmc®vesysmsaswe»asofsurfacekarstphmomemon&gicultural]yuúmamsofúe
MoraviankítrstisootsLfficiemt&tthelasttime.OTdinqypmtproductimmicusudidplicationsrireaJizedovcrthecave

systems.Sincedmhowledgeebodc"esysmshasbecmhcoriudprogn3sshisnstpossibkoÉndsfdJsmdarisuppon
hlcgislaúv&Admitiedly,hthefiis`zoneofsradednmimpreservaúonúbefoundforekmpkovaúeA"-caw
systcDL úm is a prohibitim of in
ve t«hnoioáa (hciuding fiťrtitimtim md using pesúcidcs), bm úm is m direction
ofgrassing.whichistheonlyfoolprt»fprourionmkwhyanagromvmmentdprogramshsbemdesigDed.meprograms

godmoriu«pdemsicmmdnutiqumsingoBÚDimm.Toreachthisgodhhmbmesscnúdog"1800hectaresof
ambklmdovgdiecsvesandochangeúesystcmofrotationofcfops(riúexcludmgmrizeandreduciDgdmproportionof

ccreals)onthenea"tlmdson260hect"hbuffazoneandon33hectgsbmbmincreasedbiodivasivonarabklmdby
useofextivelyftmricdgcs.ThroughTediringthispmgmmswmbeproomonoftheumqueAmterskacavesysm(and
omqcavesaswelas)wi»beeosuredatthesmeúm.mswayeodeavounofbothvolungandpmfessiondcavcmmssnd
co"ervaúoniststhathavelastedsinceitsdiscoveryin1969willbcfidfilled.

vlastnostisevprůběbuprůtokujeskyněDrivýmměměni.
Docházl ke zmčnám, které souvisejl s čá§tečným
plošinysčetnýmizávrq/piořiznutéhlubokýmiúdollni. rozpouš.ěním vápence v průběhu průtoku. Připojujl
Naplošináchsenacház€jípoměrněúrodnépůdy,protože
sezdeskapovévody.jejichžvlastnostisouvisejlhlavně
vápencejsoupřekrytyvistvyhlln.Zemědělstvlowňuje
sesrážkamiasprostředlmkterýmprosakujl.
krasové jevy Momv§kého knsu předevšlm působenlm
Nakvautěskapovévodyzávislrůstaformykrápnavodnírežim+Vlastnostipovrchovýchtokůjsouještě
dm.VřadějeskyníMoravskéhokrasudocházíkekorozi
před tlm, než se dostanou do krasového úzenl krái)nm. Např. v Masarykovč dómu v Punkevních
Pm Moravský kms jsou cbamkteristické zarovDané

:#vooňdúřpu:mETEů=o:i#i;čiž:e:gh

jeskynlch samovolně opadávají křehká brčka. v Amatér§ké jeskyni se vyskytují polohy zkorodovaných
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sintTových záclon. Dříve se předpokládalo, že koroze je
způsobenainfiltracíreziduíhnojivapesticidů,bselými
dešti a pod. A`čak řada výžkumů ukaz`ije, že procesy
korozeanárůstuhápníkůjsouvelmikomplikovanéaovUvňujeje i mnohojiných fák.oiů.
Agi.oenvironmentální programy jsou dopťovodným nástrojem společné zemědělské politilpr Evropské unie, kteý byl zaveden v r. 1992. Programy

Agroenvironmentální programy speciálně
směrované do krasové krajiny jsou již v současnosti
realizovány v rámci opatření 2.3. Metody zemědělské

produkceurčenékochraněžívotníhoprosďedíakuchování krajiny programu SAPARD. Jedná se o následující
opati€ní:

-zatravnění omé půdy md jeskyněmi
- ose`mí postup v erozně citlivých ochranných zónách

podporují zemědělské metody šetmé k životnlmu pros- jeskyní
tředí, které jdou nad rámec stanovený zákonem. - zvýšení biologické roztnanitosti na orné půdě
Zemědělec do nich vstupuje dobrovolně, jedná se tedy zavedenímextenzí`míchochrannýchokrajů.
o dobrovolnou dohodu mezi zemědělcein a státem
§ fimnčnl podporou. Programy jsou navrhovány ve sho- Pro posouzení účlnnostl opatření jsou sledováBy
dě s Nařízením Ra4y (EC) č. 1257/99 článek 22. 23, 24 a nídedujícíindikitDry:
- monjtoring rozpuštišných látek ve skapových vodách
sNafizenímKomise(EC)č.445n002

VýctN)diskapronávrliypropmůvMomvslLémlmsu:
- intenzívní zemědělsM na lcraso`ých plošinách nad

čáeh#ť#k;;,,.,sO„H,voďvos,N02HCO..,

jeskyněri,

opamrealizují,

-vápencovýpovichplošinjepřekrythl(namiajsouzde

- moDjtoring změn vegetace na zakládaných lučnlch

úTodné půdy v rovinatétn teTénu,
- zemědělství způ§obuje erozi půdy a splachy rezidul

poro§tech a v ochranných okrajích,
-monjtoring početnosti populací koroptve polní.

živinapesticidůdojeskyní,
- potencionálně jsou ohroženy i zdroje pitné vody,
- původnl drobná polJčka byly sceleny do lánů veLkých
i 80 ha. číinž se značně ochudíla biologická různorodo§t
zemědělskékrajinynaplošinách.

-pouŽívánhpesticidůmizejlzkrajinykayriběžnédruhy
plevelůQoukolpoLnLbračkarolnlatd.)aptákůqíoropeev
polní,křepelkapolnJatd.).

- moDitoring plošné eroze na pozemcích na kterých se

Po vstupu do Evropské unie navázal na předvstupní progmm SAPARD Horizontální plán rozvoje
venkova m obdobl 2004-2006. Jako jediný zonální

prog[am(urienýprokonkrétnlvymezenouoblast)jezde
zařazen o§e`mí postup v erozně cjtlivých ochranných
zónáchjeslqmívcIKOMoravskýkras.
Z agroenvironmentátDích p[ogramů povahy
programů vyplývá. že nejsou učeny k vyřešení všech

Cfle pr® apLiJL.cl programů v Mor.vském krasu j sou

problémů ochrany přírody. Z těchto zdrojů nenl možné
podporwaiaktivity,kterévyplývajízezákonů.Progiamy
- redukovat půdní erozi a erozi živin a ohrožeDé zdroje
proto hlavně maximalizujl pozitivní vbv zx3mědělstvl na
spodní vody včetně druhotného vlivu, který by eroze krasovou krajinu a krasové jevy a minimalizují jeho
mohlamJtnachamkterlmjiny,
negativní dopady.
- vywořit m omé půdě podmínlp/ pro rozvoj rostlin,
Nejvhodněj.Š(způsobho§podařenímzemědělské

dísledujía':

ktaézknjinymizí,
- vytvoňt v krajině s převládaj.Écí omou půdou mozaihi
stanovišt' přízrivých pro rozvoj rostliD nezbytných
vpomvnímřetězcikoroptvíakřepelek.

půdě v kra§ových oblastech mu§í být vý§ledkem
rozumnéhokompromisumezizájmyzemědělcůaochmnou příTody se zohledněním zkušeností mlstních

výzkumy přinesly přesvědčivé důkazy, že 2atmvnění

obyvatel. Akti`mí účas( zemědělců, «hránců pžírody,
místních obyvatel, představitelů nevládních organizacl
a nústní §amo§právyje nevyhnutná. Hledání zmíněného
kompromisuvyžad`+jevzájemnéporozumění,naslouchání
a ochotu respektovat názor druhé strany což trvá

jednozmčně pfinese řešení),

obyčejně delší dobu.

Postup,
- vytvoření okrajových pásů omé půdy neošetřených

V Moravském krasu se v r. 2003 podařilo ve
spolupráci se zeinědělci v rámci prog[amu SAPARD
založit travní porosty m ploše 1 80 ha nad je*yněmi,

Úkolyprodosaženi.cflům`hovainýcl)opatřefLí:
- zatravnění omé půdy nad jeskyněmi (předchozí

- v ochramých nárazníkových oblastech 2měnit osevní

herbicjdy.

Ukazatele do§aženÉ cflů:

speciáLní osevní postup na ploše 260 ha a extenzivní
ochramé okraje na ploše 33 ha. První projekty, studie
a podklady k uvedeným opatření se přitom začaly

- snížeti[ obsahu dusičnanů ve skapových vodách o 50

pňpiwovatjiž v T.1998. Ddo by se říct. žeje to podobně
% (současný stav versus 3. rok),
jako i v jeskynlch. kde všechna ta krása vzniká ne silou,
- snlžení odnosu omice (tzn.sníženl eroze, propočteno atepomalýmavytrvalýmkapánlmjednékaplprvodyza
dle Wishmeyera - Wishmeyerova ro`mice ) o 95 % ve
srovnání se současným stavem.
-plcx:haextenzívníchpásůvpomě"kcentovéomépůdě

druhou.

v oblasti.
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Ržt]g;;vám':ů|=;.nnÉch sedimentů a rekonstrukce krasové morfo]ogie
Dating of cave sediments amd reconstruction of karst morphology of the Nizke
Tatry Mts.
JarobvKadlec'},HeletLaHe-cmaDO.MartliiDanlšnis).PetrPruer'l.Mairtii]Chadlma'),PdSd[]abl').Staiilslav
Šlecl]t®').TomíšGryg.i4,DarrylGmngep

;;gťťEi,i#tc"gčE!g::TEíji;3;ůíik!#Žú6:8:e:ř#oy,md
Abstract: The paleomgnric polariúes wcoe measured both in clastíc md chemogenic cave sedimcnts pršerved in eleven
horizontal csve levels oocu at diffenm altitudes in the JÁnska. mai[ovskÁ md Mošnica karst vallqys in the Nlzke T&ti)/ Mts.
Based on the obtained polarity data we are able to distinguish cave sedimenc dcposited during the Bnmhes. Matuyma and
Gausschrons.ThestratigrsphicimcrpretaiionwasparLb/verifiedb/U-sencsdatingsofspelcothemspreser`/edinthesedimcntap/
sect]ons.Exceptforthehorizontalcsvelevelsloc&tedhthekarsivalJeys,additiom]cavesystemswcfefmedatextremelyhigh
aJtit`ides in the Nízke Tatry Mts. Preliminaf)/ d&ta show ppdomimdy rc`/ene paleomagnctic oriotations in fluvial sedimcnts
preser`/ed in these high-located caves. Based on this knowledge we sLippose the f]uvid activity in these csves and deposition of
clastic sediments dumg GiJbert Chron.

ÚvoD

polarit(CandeaKentl995).Céucembylodemagnetováno
a 2měřeno více než 280 vzoi]ri klastických i chemo-

KLastickéjeskynnlsedimentylzedaoo`mtpomocízáznamu

geDDJchsedimentůzjeslqmnÉchsystémůNlz]qrchRtier.

polaritygeomgnetickéhopolezdoby,kdysesedimenv
ukládaly (tiapř. Bosák et d. 2003). Palcomagnetickou

iz.®,ůsi##yaŤáouv,%pé=*mdě.řse#:::#;

polaritujemožnéiněfitivsintrovýchvrsnÁchuložených
vsedimentámíchprofilcch.Sinprlzetakémďomericky
datovat pomocl izotopů uianových řad (např. Hamon et

poměruizotopů234UPustanoviizdajekarbonátinladší

2.°Thpuje 350 tisíc let. U staršlch sinmje možné podle
nebostaišlnež12miHonuleiPomocíizotopů1°Bea2óAi.

k(erévznikajlvkřemenívdůsledkupůsobeníkosmického
zářenl. Lze stanoví( dobu. kdy byly křemenné vdounb/
do jeskynní temnoty. Dosah meeody je ca 5 milionů let

al. 1975). Další možnosti je datovánl tratisportu kře-

menných valounů do jeskyně potnocl kosmogemlch
izotopů Ovishiizu]ni 1 98®.

Datované klastické sedimenty i siDPÍ z Nlzlq/ch
TatierpocházelyzprofilůvjeskyníchvdolináchJánska,
Demánovstcá a Mošnica a také z vysoko situovaných

(Nishiizumie(al..1986).Výsledkydaeovacíchmetodbyly

doplněDy pozmtlq/ o tepelné histori nízkotetmnských

granitů zíslmými ze 2m apatitů metodou fission-tncks.
Tepelná historie granitů je úzce spojena s výzdvihem

jeskydích systémů na Ohništi, v masívu Kiakovej hol'i
avKozlchchibtochmjižn(chsvazlchpohoří.

pohojí a s erozí granitů i kďbonátových komplexů,
vekterýchvznikalyjeskynnísystémy.

MFioDvmmvÁNÉSED"ENrů
vÝsllDKVA]EIlcHlm5KUsE
PodetailnldohimentacipTofilůnásledo`mlodběroriento-

vaných vzoim sedimentů z vrstev, Wořenýchjemnýtni V gnfii na obr.1 jsou profily v jeskyních v kmso`ých
sedimenty. Ver[ikálnl vzdálenost vzoi]ri se pohybovala doLinách seřazeny podle relativních výšek md vodním
mezi 5 až locm v paleoinagneúckélaboraiofibylyvzoi]qr tokem proudícím příslušnou dolinou. V levé části gmfii
demagnetovány střídavým polem (ve l 4ti lmcích v roz- repnzentuje každý čtverečekjden změřmý vzorek. Čemá
tnezí l až IO0 mT) , pevné vzodcy byly demagnetovány bamznázoňujevzoky s naměřenou nomálnl polaritou,
tepelně (v 11 kroclchv eeplotách od 80do 580 °C). Rema-

bllé čtverečky reprezcntují vzorlq/ s reverznl polaritou
nenmí mpgneti2nceje měřena na rotačním mgnetometni. a čemobílé čtverečky paffi vzorkům s nejednozmčným
Hodnotadeklimceainkljmcevektoru Dmgnetickéhopole záznamem polarity (tj. vzorb/ magneticb/ slabé nebo
z doby uk)ádání sedimem byla odvozempomocí multi-přechodné). V sedimentámích profilech zachovaných
komponenri Kirschvingovy ( 1980) analýzy. Nástedovala v relarivních výškách do 25 m byly v klastických i chemokorelace mměřených magnetických pohrit s nomálnlmi genních sedimentech naměřeny pouze normáLnl polariý
a reverzními obdoblmi dabvané škály magneticlých (obr. 1), naznačujíc(, že ukládání problhalo v průběhu
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magnetickéchionyBnmhesaj.soumladšínež0,78milionu
let. Tento předpoklad potvrzují i radiometrická stáří
nejstarších sinm ze IV. úrovně v Demmovské l.adové

jeskyni (Hercman et al. 1997) i věk sintrového reliktu
v profilu v Žulovej chodbe v Demánovské jeskyni
slobody (Hercman et al. 2000).
Sedimenty v relati`mích výškách 25-30 m majl

přechodné hodnoty a měně často nomální polarity.
Vprofilcchzachovanýchvevýškách30-180mvykazu.í
sedimenSrpřevážněrever2nípolarity-tm„žeseukládaly

běhemreveTzníchpnyMatuyama-tj.0,78-2jslinil.lel
Tento předpoklad dokládá i radiomehcké stáH sind 2€
Suché jaskyně a z jeskyně Olmo v Demánovské dolině.
Obasimyjsoustaišínežl2riljonulet.Nomálnlpolarity
zjištěnévsedimentechvprofilechvjeslqmíchMedvědí,
PartizánskáaNeeopieriavJándcejdoliněavjeslqmiokno
v Demňnovské dolině lze korelo`/at se subchronami Jara,

Obr.1 : Magnetlcké polf`rlty nuvlálnícl] sedlmentů

millo(0,99-1,07mil.let)aOlduvay(1,77-1,95mil.let).

#;yčiíc=h=d_o#.ámchiJsi:=bůeFiL=t:#ba|,y:Ln=|=

které se vyznačují nomální polaritou. Sedimenty

- vzorek s rwemí polaritou; čemobílý čt`mc - worek

vyplňujlcísifonvJeskynizflKaDcl'omsemohlyukládat
v době, kdy končila chrona Gauss a začínala chrona
Mamyama. Sedimenty v nejvýše položené Mošnjcké

s nejedno2mčnou polantou; DC - DemĎnovská jaskyňa.
Fig.1 : Magi)etic polarldes oÍ the nuvld sedlmeDts ln
caves ]ocated h Jinska. Demanovská aDd Mošnlca
vmeys.
Black squaies - sample fcvealing nomal polarity; white
squares - sample revealing reverse polanty; black md
white squares sample revealing `inclear polanty; IX Demmovská Cavc.

jeskyní mají normám pola.ritu a jsou proto časově
koretovány s nomálnl chronou Gauss (tzn. jsou starší
než 2.581 Dm. let).

Sedimenty v jeskyních Kiakovej hol'i a Ohniště
vykazvjljdkrevernLtaknoimálnlpolarity(obr.2).Ujady
vzorků však nelze jednoznačně interpretovat polaritu
z důvodu slabé magnetizace sedimentů. Samostatnou
skupinoujsousedimentámlpiofilyzachovanévsystému
Jasbňa mrtvych netopierov, jejíchž výškové rozpět{ je
téměř 70 m (obr. 2). Profily vykazují jak reverzní, tak
nomálnl polarity. Nejvýše položenou jeslqmí Nízkych
Tatiersrelilq/říčnlchchodebafluviálníchsedimentůje
Jastpíňa studeného vetra. ŘíčnJ sedimenty zachované
vrelilmvhomíčástijeskyněvykázalynomálnlpolanty.
Předpokládanéstářívětšínež3,5mil.let(chroqaGilbert)
budeověřenodatovánímmnsportukřemennýchvdounů
kosmogenními izotopy z profilů ve Starém hradu a v Jas-

kyňi mrtvych netopierov. Tyto amlýzy se v současné
době provádějí.
Vý§ledbí analýz Íisson-tncks z apatitů nJzkotamnskýchgianitů`kaz)ijívý-échladn`ftígranitu(t2n.
výzdvihzzemskémupovrchu)mkoncimezozoihDalší
obdoblchladnutísm.enésvýzdvihemnastdopočátkem
miocénu a trvá dodnes.

Obr. 2. Magnetlcké polarlty nuvláltLícli sedlmei]tů
v je§kyních Obiilště, Kraltovej bon a Koz!d cbrl)tov.
Vysvětlivky -viz. obr. 1; JMN -Jaskyňa mrtvych
netopierov.
Fig. 2. Magnet[c fio]ultlcs oÍ the nuvlal sedlments ln

caveslocaóedobOhnBtč,Krakwahol'aandKazlechrl)ty.
For explmations see Fig. 1., JMN -Jaslprňa nmvych
netopicmv Cave.
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1. UkLádánl fluviáLnÉch sedimentů vjesbmÉcb systémech

v Jánskej, Demánovskej a Mošnickej dolině probmo
v závislosti na zahlubování krasových údolí během
výzdvibu pohoří během neogénu a pleistocénu.
Seďmenty v nejvýše položené Mošnické je*yni se

3.NaviženámagDetosmtigrafickáinterpietace umožňuje
odhadrychlostivertikámozahlubováníkTasovýchdolin
NÍzkych Tatier. Pro různá období pleistocénu jsou
iycblostizBhlubovánínásledujícl:období2,58l-l,95mil.
let-5cm/tisíclet;období1,95-1,07mil.le`-6cm/tislclet;
1,07n,78mil.let-32cnvúslclet0,78ril.letažsoučasnost
4 cnvti§íc let.

Gauss(O..rÉodvicenež2Ís1mil.let).SedimentámlElofily

4. Model termálnl historie nlzkotatranských granitů
ukamjedvěobdobichladnutigranitů(Ó.výzdvhu).Pml

zachované v jeskynlch situovaných v relativních
výškách 30-185 m se ukládaly v průběhu magnetické

proběhlonakoncidruhohorponas`mutlkaibonátových
příkrovů, druhé začalo ve spodnJm miocénu a trvá

chrony Matuya]m (O.. v incervalu 2,5810.78 mil. let).

dodnes.

pravděpodot)ně ukládaly během magnetické chrony

Nejníže situované akumulace fluviálních sedimentů
(nacházejícísevrelrivnlchvýškáchdo25m)vznikaly
běhemchronyBruhhes(0,78mil.letažsoučasnost).

PODĚK0VÁNÉ

2.Nazáldděmvrzenémgnetosmtigrafickéinterpretace
předpokládáme, Že se jeskynnl sedimeDty na Ohništi,
v Kiakovej hol'i a v JeslqrDi mrtvych netopierov tyto
ukládalyběhemchronyGilbertajsoustaršlnež3,5mil. součástí výzkumného záměru č. CEZ: Z3-013-912

LgrmJLtiA#RC?čS.ed#Toií2gLTc2oo#.#r:oj:
GeolorickéhoústawAVČR.

let.

LďrERABosák,P.-Pruner,P.-mec,J.(2003):MagnetostratigrapbyofcaveSedimen`s:ApplicationandLirits.-Stud.
Geoph.Geod.,47,2,301-330.Pmha.

Hamon. R.S. -Thomi.son, P. -Schwarz, H.P. -Ford D.C. (1975): Uranium-scnes dating of speleotbems. -Natl.
Speleol.SmBull.,37,21-33.

Hercman,H.-lstlla,P.-Glazek,J.-Gmdzinsn.M.-Laumzcn,S.E.-Lovtie,R.(1997):Urimscnesdatmgof
speleothems ftotn Demmova lce Cave: a step to age estimation of the Demánova Cavc Systém (The NLzke
TauyMus.,Slovakia).-An.Soc.Geol.Polon.,67(4),439450.
Hercman. H. -Bella, P. -Glazek, J. -Gradzin§ki M. -Nowicki, T. (2000): Rádioizotopové datov e sintmv z m-

manov§kejjaskyneslobody.-lnBellaP.(Ed.),Výskum,využlvarieaochramjasm:Zbomflcreférátovz2.
vedeckejkonfemcie,l)emanov§káDolim16.-19.11.1999.26-35.Lip`ovskýMikuláš.

Knschvink, J. L. ( 1980): The least-§q-line and plme and ihe analysis of palaeomagnetic daú. -Geophys. J.
RoyalAstronom.Soc.,62,699-718.

Nisbti2umi,K.-I.aL1).-Klein.J.-Middleton.,R-Amold,J.,R.(1986):Producúonof'°Bemd26Albycosmicrays
inqm{sriAqumzinsituandimplicetionsforcrosioorates.-Natue(Lond.),319.134-136.

32

3.mrodnlspeleologickýkongres
8. -9. 10. 2004, Momdq/ kras, Sloiip

Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeslqrni (Moravslý kras)
Age and genesis of sediments in the Ochozská Cave (Moravian Karst)
JaroslavKad)ec'1,PetrPrqner'1.DulelaVenhodová'1,HelemHerťmai]2l,'IbmaszNowickízl

::gtil#Řco#*:m,:áťdčsRc.ciE:=g;ofůe,%,k6h5Aoc2aEdE=y:fsciences,"arda5"55m-8,8W-awgpo,and

Abstract: nrge scstians in c®ve deposits aie exposed in the OchozslcÁ Csve in southem segment of the Momrian Kant. The
study of the genesis and age of these cave dqposits poses a clue to the Teoonstnic`ion ofdeve]qpment of the Ocho2Šká Cave and
of local paleohydmgmphic history. The time of deposition was detmined by measLnmeni of paleotmgnetic recod in clasúc
sedments and U-series drig of speleothems. The sedmems wcm pnohb]y deposited during the MiddJe and LaQ Pleistocene

h the cave.

MFioDVDAiuwÁr`dsEmmíiů

ÚvoD

Ochozskájeskyně, jejíž délka přesahuje 1 700 m. je nej- Zedvouprofflů1aHbylyvintervalechpo10cmodebiány
rozsáhlejším jeskynním systémem v jižnl části Mo- orientované vzoi]p/ do plastikových krabiček o objemu
ravskéholmsu(FlimmelaElimmel1967).Vjeskynijsou ca7cm'.Dohromadybyloodebráno6lvzorků.Meeciddm
odkTytyrozsáhléprofflyfl`riálnlmijeskynnímisedimmty. paleomagnetickýcharadiomericlýchamlýzjeuvedem
Tento pĚíspěvek přináší výsled]q/ stuďa stáří sedimentů v abstralm) Kadlec et d.: Datovánl sedimentů vjeskyních
odkrytých v Hlavních dómex:h a v chodl* Zkamenělé Nízlqrch Tátier, zařazeném do tohoto sborníku.
řekyvck:hozstéjeskyni.
Jeskynnl karbonáty byly datovány metodou
Profil 1 se nachází v Hlavních dóme€h Ochozské 23o'ih/2WU (mpř. Hamon et al. 1975). Piio datován[ byly
jesbě proti vyústěDí chodby Zkamenělé řelp/ (obr. 1). odebTány vzorky ze dvou sintrových vrs(ev a malý
Jeskymí chodba zde byla původně vyplnětia říčnlmj stalagmit z nadloží studovaných profilů 1 a 11. Radi®
sedimentyažkestropu.Erozepodzemníhotokuvytvořila merickéstáříjestgmnlchkaibonátůtedyurčujeminimální
pozdčji v sedjmemárnl výplni chodby koTy(o. vjehož věkpodložnjchklastickýchsedimentů.
březích jsou fluviálnl sedjmenty odkryty. Profil 11 se

nachází ve vykopané sondě v j . části chodby zkamenělé
řeky (obr. 1).

Obr. 1 : ZáfiadnJ čá§t Ochozské Jeskyně (upraveno podle

mmelat±l1967).
fig.1 : We§tem pairt oÍ the OchozskÁ Cave (modified
afterLlimelaHimmel1967).
Na obrázhi jc vyznačem pozicc zko`imaných prorilů;
čcmé Šiplo/ znázoňujl §měr paleoprouděnl (viz Kadlec
2003).

Position of the studied soctions is expressed of the figue;
amows express pa]eocuncnt directioti8 (sec Kadlec, 2003).
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sedimenq/vyplňovalyOchozskoujeskynibytedymohl
Z obou profitů 1 a 11 bylo z vrstev jítovitého prachu
odebrino30.resp.31orientovmýchuorků(obr.2a3).
Jedná se o sedimenty slabě až středně magnetické. Po
demagneti2"i střídavým polem byla u všech vzorků

být střední nebo svrchní pleistocén.
Radiomerickédatování4cmvelkéhostalagmitu

(vzorek OCH 1) odebraného z povrchu fluviálnlch
sedimentůvsevemíčástiHlavníchdómůukázalo,ŽekarbonÁtjemladšínež4200let.Sintrovémryvysráženév

interpretována primárnl složka vektoru přirozené
[e[menmí"gnetizace.Všechnyvzohcyzaznamenávají
normální polaritu geomgnetického pole. Obr. 4 a 5
znázorňujlvariaceremanentnímgneti2acevpfirozeném

Hlavrich dómech na svazlch povodňového koiyta
Hostěrického potoka se ukládaly po vzniku tohoto
řečiště, vytvořeného erozí ve flwiálních sediment«h.
Vsevernlčástimavnlchdómůbylaodebránamdato`Ání

i#ínávsém#nů#:}áe:P#Ve(,`j}'*ní;
Normálnl polarity mměřené v obou profilech

část takovéto sintrové vrst`/y (vzorek OCH 11), ze které
byl@ datovám spodní a svrchnl čási Radiometrická
analý2avšakukázala.žekaibonátjeznačněkontamino`ún
deritickým 2'2Th, jehož přltomnost snižuje přesnost

indikujl,žesedimentyjsousnejvětšlpravděpodobnosti

datován(. Výsledkem je tedy pouze odhd stáří sinq

#aať;l=Ž(t.?a;e8:moa#,ee?):'tc:áo#Cůo?#ed§í

říkajlcl,žekarboná[jemladšlnež28000let(spodníčást
vrstvy),psp.Dež22000let(hornlčástvrstvy).

Obr.3:ProfflU-l[iffltračn]sedLmeDtyodkrytévcbodt)č

Obr. 2: E'ronl I -ÍLuvlélDJ sedlmenty odkryté v blavních

Zkmenělé řeky.

dónHm.

1 -jnovitý pmch. 2 - písčiů prach. 3 - pisek.
Fig. 3: Sectlon LL -lDmtntloo scdlments elposed ln the

1 -jílovitý prach. 2 - plsčitý pracb. 3 - písek. 4 - písčiý
štěrk.

Fig. 2: Section 1 -fluvial deposlt§ eipoged lD the EuavnJ

dómy pas§age.
1 - clayey silt, 2 - sandy snt, 3 - sand, 4 - sandy gravel.

#heyne;és#_Ps"::;e;nH_sand
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Sedimenty vyplňujlcí Hla`mí dómy Ochozské jeskyně
uložil tok proudlcí jeskynl od Hostěnického propadánl
směrem k SZ do Hádeckého údoll. Směr proudění

podzemnmotokuindikujeimbrikacevdounůvpísčiých
štčrcích,šilméz`mmlvefluviálnÉchpíscldiinzKimální
směy adjzotTopie magnetické suscepdbiLity naměřené

vywětlitqk.ževchodbězkameněléĚekynejsouuLoženy
říční sedimenty Hostěnického potoka. Jedná se pravděpodobně o eoLické sedimenty ®1eistocennl §prašové

hlhy a naváté píslq/) - u djchž je běžná většl vyzrálost
iopn"vánlklastickýchčátic.T}oosedimentymohlybýt
do chodby Zkamenělé řeky redponovány srážko`Ými
vodami z povrch kmsové plošiny.

v jeimých sedimentech (Kadlec 2003). V době, kdy
zÁVĚR
Hlavní dómy Ochozské jeskyně ústily do Hádeckého
údolíuložiltokvjeskyriněkoliktnetrůmocnýŠtěrkový
val, jebož homl částje odkrym na řadě míst v Hlavních 1. Výsledky paleomagnetického a radiometrického
dómech. M«né polohy mdložních jetnných jílovitých datování naznačují, že fluviální sedimenty
vyplňovaly Hlavnl
dómy
Ochozské jeskyně
prachů se uložily ze stagtiuj(cí vody v době, kdy vodnl
tok nemohl jeskynl volně protékat. PHčinou byl prav- pravděpodobněvobdoblmezi780000a28000lety.Není
děpodobně kolaps portálu pfi vyústěn{ jeskyně do vyloučeno, že se sedimenty uložily během posledního
Hádeckého údoll. který se nacházel ve spodnl části glaciálu, jak ® m základě pytové amtýzy předpokládá
vápcncové stěny jz. od dnešního vchodu do Ochozské Dotiiková(1998).
2. Rozdíly v petrografických vlasmostech sedimentů
jeskyně(vizKmus1989).Zřícenýjeskynnlportálzablokoval vývěr podzemnlho toku a způsobil vyplněnl odkrytýchvprofitech1a11`kazujl.žesenejednáomateriálzestejnéhozdnoje.ZatímcoHlavnídómybylyvyplje§Pníchprostorstagnujíclvodou,zekteréseukládaly
něny fluviálními sedimenty transportovanými (okem
jemé sedimenty transportovmé v suspenzi. Postupně
byta jeslpmnl chodba vyplněna sediinenty mlsty až ke z Hostěnického údolí, byla chodba Zkamenělé řeky
stropu. Podzemnl tok vpozdějšl době vytvořil chodt)u vyplněm infiltračními sedimenty transportovanými do
nazývanou Hadice, kterou voda od[ékala (a dodnes zB jeskyněsrižkovýmivodamizpovrchukrasovéplošiny.
vyššlchvodníchsmirůproudl)zezablovanýchHlavních

dómů do Hádeckého údolf . Ero2€ vodnmo toku odtékajlcíhoHadiclvytvofilavsedimentechkopr(o,vjehož
bocích j sou dnes odlpqr sedimentámí profity.
Písky v profilu 11 v cbodbě ZkameDělé řelq/ majl
odlišné petrogmfické složenl než fluviální sedimenty
v Hlavních dómech (viz Nehyba 1998). Tjí(o rozdlly lze

PODĚKOVÁNÍ
Výzkun sediinentů Ochozské jeskyně je zaiřazen do

#Aévh%FaŤecpřd:pZo3r:v°á]:€::Zo:oLr°a%:k;h=
cementem a.s. -závod Mokrá.

HTERADoláková. N. ( 1998): Palynologické zhodnoccnl sedimcntů z Ochozské jeskyně. -MS, archiv Českomorwsp ccment a.s.

Hamon,R.,S.-nompson.T.-Schwarcz,H..P.-Ford,D..C.(1975):Umnium-sericsdatingofspeleothcm§.-Nat.
Speleol. Soc. Bull., 37, 21 -33.

Himmel,J.-Himmel,P.(1967):JeskyněvpovodlŘlčky.-Speleol.K].oužekZKROHKrilovop.Stroj.Brno,pp105.
Kaidlec J. (2003): Rckonstrukce směn prouděnl pomocl měřenl anizotropie magnetické susceptibmty vc fluviflnlch

mu,í3:9=Í,;#c;%„s;ÍÍ:::v#zěšť].o#ČggUgffsLPF%géohros±„m{Tv#,oLzoá;:mčky"omvskti
Nehyb?essú'ě9.98*sYž:'hťč:s#m:i°ú°k8ý[C;:Í::°m:as.:f]mmtámě-mm8mfickéhovýzkm"edmmtůochoHké
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Spe]eologiclý výzkum v prostoru ]omu Mokrá
Petr Kos
Českáspeleologickáspolečnost,Z06-12SpeteolorickýklubBrno,Bmo

Abstract : Mokri Plateau lies in the south pazi of Morav]an Karst in the afea where an intens mining of limestone is proceedmg
at present for a cement factoi)r in Molri Mcmbers ofčss ZO Speleological club Bmo recorded 58 s`mlJow holes and 52 cave
struct`ires in the mining area of Mokrá quarry until now. Among the most importam tx:long Glozar Cave (about 30 m). Molri
Cave (3 70 m) and a cave in Moss Swallow Hole (Mecho`ý závTt. 277 m). The existenc€ of a flllen `mexploned cave ca`lled Keith
Abyss is aLssunri heTe.

Thekmtphteaushot`ÍspolygeneticdevelopmmtofkíLrstprocessin`mriousgeologmlperiodsregistefedalreadyfiom
youngerTér(iarywhenfiLL]yde`relopedcavenctcreatedbyfluviaJtumelsex]stedheďe.Except&bovenotedca`/esworld-famous
PekÁmaC®vewhichfiinctionandsignificmceisbeingratherspeculatedhspeleDlogicalmdgeologicallitmt`mebelongshereas

weu.Bythespeleoloricalexc&vationmdfesearchmsspotted5cavelevelsboundtoanoldfossi]drainageandarecentbasinof
the Hostěnice River and the ŘJčka Rjver.

objevena 46 m hluboká propast'ovitá jestqmě. Nyní je
zde i€dstTováno celkem 277 m chodeb, které nesou na
několika místech stopy intenzivní vodní eroze, takže se
zdá, že jeskyně plnila v geologické minulosti fiinkci

Speleologiclý výzhm Mokerské plošiny vjižní části
Momvského lmsu probíhá již od roku 1997. Podnětem
k zahájení výzkumu se stal objev systému Mokcr§ké

jeskyně,kterábyhv[ocel995nafiTánazápadnímlomem
mokerské cementámy. Rokem 1999je odstartován předstihovýzáchrmnývýzkumMechovéhozávrtu,kterýteží

paleoponoru, a to zřej.mě Hostěrického potoka. Ve
Špičatémzávmi,ležícímvblízkostiakti`míhopropadání
Hostěnjckého potoka, se naopak nepodařilo do§ud

při sz. hranici dobývacího prostoru veLkolomu Mokrá.

Výzkumnou čimostí v popisované oblasti se

=4:žgg;C:e,n=:gzcokáčs::.6e-éš3#mLo-::go#T:

prokázaižádnousouvislost§většímlmsovýmsystémem
Z hlediska perspekti`/y a exístence dosud neprozkoumaných jeslqmí lze v rámci lomu Mokrá očekávat

řadu let úspěšně spolupmcují pfi řešení .rnokerského"

převahu fosilních forem krasu a v menší míře i recenmí

problému s Íimou Českomoravslý cement a. s. Dástup-

krasové dutiny typu volné infitmční jeslpmě, jež byly
doposud reristrovány převážně v západním lomu.

nická společnost. jež celou akci z větší části zaštit'uj.e.

Za s let bylo v iámci ložiska Mohá speleology
zazmamenáno 58 závrtových útvarů a 52 jeskynních
struktur. Mezi nejvýzmamnější patří Mecho`ý závrt. j.
Glozarova,j.Mokerskáapiavděpodobnětéžzáhadnáj.
Keithovapropasikterábylavminulostizag/pánamajitelemKeidiovalomu.anižbybylanáležitěspeleologic)q/

j.Mokg;u#PťEEEťu#:ťáhvj%§dhotsmdá&n.y
obvodu Mokerské plošiny. Mokerská j. představuje
nejvýše položenou fosilní jeskyni v rámcí sledované
oblasti, čímž na§toluje celou řadu otázdi souvisej lcích
s vývojem krasového reliéfi] vjižnÉ části Moravského

prozkoumána. Hisbriclqí pr`ml speleologický průzk`m
jeslpmí v mokerském lomu, j.e §f)jat se jménem Pavla
Glozara,kterýzdeoagicbzahynulvrocel985.Jednato
seohgmentjeskynníhosystému,ld;erýbyltvořenvsqptiJpropástkou,dvěimdómyavodnímjezefcm.Neopatmý
speteolog tu doplatíl na přítomnost CO,, který vytvářel
zákeřnou plynovou kapsu na dně druhého dórnu

:L%:ůTo#«ednú#u*Fé.F#i,pkmúmj:oaki
jediný zachycuje původní podobu krasových dutin. Na
počestobjevitetebylajeskynězainěsmancilomunazvám
Glozarka(novějiGlozarovaj.).
V současné době jsou na Mokerské plošině
v činnosti 2 speleotoácká prad;oviště. Jedná se o Mecho-

`ýzá`mě.15aŠpičatýzámč.38.
VMechovémzávrtubylavrozmezílet1999-2003

lmsu. Dosud bylo zdokumentováno a zaměženo 370 m
chodeb kaňonovitého rázu, kompletně zaplněných
fluviálnímj sedimenty. Jeskyně Pekáma je ffagmentem
větiiíhonížepoloženéhojeskynníhosystémuojehožrozsahu a fiinkci se v současnosti nic přesnějšího neví.

JeskynníúrovněvázmétiaMokenkouplošlnu:
I.jeslomníúiweň-402až380mtLmo.č.0006MokÉrská)
II. jeskynní úroveň -390 m n.m. 0..č. 1422/B Mechový z.-

Pepehod.flerie)
111. jeslqmnl úroveň -379 až 372 m n.m O.č. 1422/8

Mechovýz.-Hodinovách.)
IV. jeskynní úroveň - 354 až 364 Tn n.m. 0.č. 1422/8
Mechovýz.-Tallůvs.)
V.jeslqmníúroveň-355až350mn.m.0.č.1428Pekárm)

37

3.hůodníspeleologickýkongres
8.-9`10.2004.Momiislqikras,Skup

J.C. I.:2.B

S.J

V MeclN)vém závrtq

L-®úíhdx`/

,

-----.

•*kn`fLý b .|ú\

i#i;g`em`_«+O'J.O,,

N".* d ..-e«, Ít`io` . *h*b
SLn . ků m\

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 1 a 2: Jeskyiiě V Mechovém zévrtu. Řez a půdoTys.
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Počiat]qr spe]eozoo]ogi€kého výskumu v západokarpatskej oblasti
Beginnings of the speleozoological research in the Westem Carpathians
UdmKošel

K#bzů=:;óe?EEeYěi::LťvbeamkUK°menskéhoBratishv"ynskádolriB-L842i5Bmtishva4,siovenstú

Abstract:TherescmhofthefluminmvesoftheWestemCarpathiansstartedinthemídd]eofthel9ŮccntuTyanditconccrns
the qve Baradla. The first visit ms realiaed in 1841 and seveml times ]ater up to 1856. Tbe most poominent persons of this
periodwerePetim-Petényi.1.Frivddszky,A.SchmidlandJ.Frivaldszky.AfteTthisshortpenodthiscaveandtheothertoowere

visited only spmdicalJy. h 1903, the discovery of a new species of D."di.us (Coleoptm) h Bamdla resbred the imenest for
ca`/efaumandsevmlne"/speciesmdsubspecieswei€íbundmainlyinthesoinhkarsticnegionsiDfollowingyears(upto1926).

In Czechtilovakia. thc discoveíy of the cnve Domica (the neighbo`iihood ofthe ca`/e Baradla) ms the strong imp`ils to
stsnreseiachofthefaiinahmvesmainlyintheSlovakianKarst.TheKactKomissimwasestablishedbyRKcttnerfcd.research
of cavcs and the karst. The wohc of the Komission could not be finished because of the waJ evems after 1939.

Vtiecký výskum podzemnej fauny začal sa realizo`ať (1870) Demánowkej doliny aokolia. Pr`ý znich v 1859
vjaskyniachzápadokaTpatskejoblastivpolovici l9. sto- pátral po chrobákoch tiež vo vtedy známych
ročia. Jeho počiatbr sú spqjené s jaskyňou Bamdla pri demánovskýchjaskynjach, alebezúspešne. Reitterv 1869
Aggteleku a s osobnostiami ako Ján Šaladrin Petim-

tml pri hradanl váčšie št'astie a pri návšteve pre§ne

Peténeyi, Imrich Frivatdszky, Júlíus Kovács, Adolf nemenovaných demĚnovdíýchjastjň objavil karabida,
Schmidl a Ján Frivaldszky, ktori v rozpĚtí rokov 1841- ktoriho opísal ako "7nacAqů pezaeits .'. Hoci sajednalo
1856 mvštevovau túto najvačšiu a mjznáinejšiujaskyňu o prvé nálezy slepých hvemikolných foriem v západovtedajšieho uhorska.
karpatskom priestore, tieto nevžbudili na strane domácich
Prvá zcx}logická exkurzia do jast)me sa komla entomológov váčšiu pozomosť.
v l84l za účasti petiana a l. Frivald§Zky. V jaslqni
V rokoch l864-1869 zaujímal sa o územie
zaznamemli netopíe]e a m nich parazitujúce kliešte"es Slovenského a Aggtelegského lmsu domáci entomológ
vesperíz./i.oni.s. Pri opakovanej návšteve Petiána za Hoďáth ( 1872), ktorý popri powchovom výskume
spoluúčasti Kovácsa v auguste 1846, ako nové boli chrobákov(Coleoptera) zbieml materiál aj vBaradle a Jazistené parazitické muchy čel'ade Nyctenl)iidae žijúce m sovskej jaskyni.
netopieroch. Navyše bola tu objavená pijarica oplsaná
V roku l 879 Herman publikoval pTvé údaje
pod menom DPA/obde//a KováÁsÍ. Diesing,1850.
o výstpne pavúkov v jaskyniach. KODkTétne, ale nemnoV auguste l853 mvštlvil a zoologickypreslúmal hé údaje publikovali tiežchyzera Kulcz)msld (189l).
túto jaskyňu Ján Frivaldszky so spoločníkmi (I.
Koniec l9. stoiočiavšak móžme považovať za2aFrivaldszkya d'álšl), alesvoje pozorovaníapublikoval až čiatok výskumu fáuny v podzemných ínterstíciálnych

v l 865 súhmne s výsledkari zjaskýň južných Karpát. (fimtických) vodách. Tento nástup sa uďal na sevemom
Z Baradly refe[`ije o 15 dn]hoch fauny a opisuje odtiar podhori Výsolých Taticr, kde v studni popského Zakoz lsopoda no`ý druh pre vedu "7?ÍaneíAes g7.mi.gcr". paného wzešniowski (1888) objavil 2 nové dnihy zAmNájdené exempláre nifargov ®rvé v uhorsku) označuje phipoda (Dajznámej ší Ni.pAa/gus /zzftmiTí§).
chybne ako ,JVÍ.pAap.s so{gi.z4r".
Oživenje záujmu o faunu jaskýň západokarV auguste l856 mvštiviljaskyňu Adolfschmidl, patského redónu nastalo až začiatkom20. storočiav súalepublikačnepredstiholJ. Frivaldszkého(Schmidl l857). vislosti s opátovným objavom kavernikolných
Pozoroval tu 6 dnihov bez§tavovcov a 5 dnihov stavov- chrobákov rodu Din/a/Í.ďť. Prvé jedince novébo druhu
cov. Z iných jaslýň tohto obdobía máme záznamy bou tentoraznájdenév Baradlevroku 1903, nálezyaopiy
o `ý§k)ne netopierov od Kornhuben (1857) zjaskyne ďalšlch foriem (druhov a poddTuhov) pokračowli až do
Malých Kaii)át aod Kolenatiho (1860) zjaskymých roku 1924iesp.1926.
lokalít Demanovskej doliny, Slovenského ki.asu
lchhl'adaniu azbieraniu savenovali hhvne brria
a slovenského raja. V ďálšíchdesaťročiach (až do l903) Elemér a lmrich Bokorovi v rozpáti Tokov l908-1924,
smha o výskum jaslqmnej fauny upadla, njelen pokiar spočiathi zaodbomej spoluprácekoleopterológacsikho
ideo Bamdlu, aleg. ozápadné Karpap/akocelok záujem
(1903,1910,19l l,1914). E. Bokor(1922a)bol zároveň
o výskum fauny sa preriesol do východných ajužných autorom poslednej zhrňujúcej price o faune ®revažne
Karpát `oedy ešte m ůzemí Uhorska, lnoré boli m jas- Coleopeera) kapatstých teda i slovenslýchjaslýň ešte
kymú fa`mu mjmá chrobálq/ (Coleopieia) nepomeme viámci uhorska. Vdušej súbomqj práci E. Bobr(1922b)
bohatšie a amkívnejšie.

zhmul dovtedašie taxóny a nálezy dTuhov z rodu Dimz/ri.s

Do tejto výskumnej etapy spadá návšteva ento- prevažne zo slovenska.
mológov Ludwiga Millera ( 1859) a Edmunda Reiteera
O pol'ských karpat§kých ja§kyniach z tohto
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najstaršieho obdobia bemáme pozmtky.
Po vzniku Československa vý2namnejšl pokrok

sa vo `ýshme jaskymej fauny na Slovensh) zo strany
domácich zoológov neudial. V rohi 1919 E. Bokor ešte

navštlvil v auguste 1942 Silíckú radnicu a zbieral
vtamojšompotokurikkýše(Wagnerl943).Vrokul943
za)lóg Mehély pobudol v Slovenskom kmse a s istotou
vieme, že navš(lvil minimÁlne jaskyňu Eudmitu pri

Gond"m (POP 1943).

pokraěoval v úspešnom hlbdaní kwernjkolných karabidovmúzemíDrienčanskéholmsuavjúlil928zbieml
zoologíclý materiál v Silickej hdnici. V 1925 Dudich

Z-ŤOIEbuEEIAPY

publko`/alstaišieKormosovenálezymúchNyceenl)iidae
anetopierovzJasowkejjastqmezl916.

Zo stnny domácich bádacrov urií(é oživerie
záuj.mumstalopoobjavejaskyneDomicavl926+Jeden
z prvých zoológov. ktorýju navštívil bol V. J. Staněk. Po

jejnávštevev1932,vtomžeiohipublikovaldvesprávy
o jej faunistickom priesk`ime. ale okrem podkovám
(JtAi.no/op^e4s eiírya/e) a ich parazitov - muchy čel'.
Nycteribiidae, ktoré bolj zaevidované dko nové druhy

Ak by sme mali zhodnotit túto prvú etapu výskumu, tak
musline oceniť snahu i odvahu pr`ých prospektorov
o spoznanie živo(a vjaskynnom podzemí pri
npij.ednoduchšomtechnickomvybavenl.Nadrúejsmne

sa musíme pozastaviť m vel'mi skiomých výsledkoch
týchtobádanl.Návštevysakonalispnividlajednorazovo,
bolozachytenélenúzkespelmimskupínazzejmešlolen
o hoj"jšie a nápadnejšie (vačšie) druhy, na druhej strane
boli často učené chybne, alebo len čiastočne. Snáď

prečsR,`ýzmmng.Šlprímssane2aznameml.Zaúčelom
koznplexnejšiebovýshmuDomice(alenielenjej)bola
ustanovená v 1933 Krasová komisía s predsedom neistota v presnom učení a prípadne i nemožnosť
gcológomRadimomKettneiotnazDoloricmvýskumom detemináciebolitiežpríčiDouoneskoréhopubljkovania
bol poverený profesor Karlovej uriverzity Jaroslav výsledkov. Nasledujúce obdobie vyše 30 ročného
Štokán. Štorkán mvštivil Doricu (tiež blízh Čer.o`hl výskuimého krudu bolo zrejme zaprlčinené ístým
ďeru) v rokoch 1934-1935 a výsledlqí jeho zisten[ sú sklamním z chudobnej faimy západokarpaÉkýchjaslýň,
obsiahnuté v súbomej správe Kettnen (1936b) o výs- nqirizabsencievýzmmnejš(chkavemikolnýchforiem.
k`mnej činnosti Krasovej komisie.
AŽ v poslednej ffize etapy (1903-1919) výskum bol
Ako d'alšl produkt aktivig Krasovej komisie intenzívnejší, ale jednosmne zameianý m hndanie
možno považovať moi.fologicko-taxonoric" Štúdíu a zbieranie nových kavemikolných chrobákov typu
o Mesoni-scws grani.ger (Isopoda) z Domice od Dwa'iw.
Fhhkmbeq5e[a(1940).Vniektoúchjastyniachpámlpo
Zoologiclý výskum jaskýň v medzivojnovej
fiuneqjE.Irabě:v1933vDomici,v1938vDerino`Glých československej etape možno hodnotit ako celkove
jaskyniach.Vre`tiznEipráciopavúkochiodupomhomia,
MilleraKratochvíl(1940)uvádzajúzDonicedvadnihy.
Po založenJ zoologjckého pmcoviska m Príro- ffelrvenciou návštev í množstvom skúinmých lokalli
dovedeckej fdnilte v Bratislave.jednorazo`ý orientačný Treba však ocenjt' snahu po združeDJ - vytvorení
výskum fauny v Bystrianskej. jaslpmí sa 2realizoval orgaDjzácie pre výskum jaskýň z iniciadvy R. Kettnem
ziniciadvyprof.MichalaM.Novikova,vedúcehoústzivu To je počin. ktoý v susedných Štátoch ss nepodarilo
(Novikov 1942). Po okupácií južného Slovenska zrealjzovsť. K znvíšeniu začatej práce a rozvoj.u d'alších
Maďarskom. v Slovenskom krase zbierali faunu este aktivít zabránili udalosti smen)júce k 2. svetovej vojne
njektorí mad'arskl odbomíci. hk speleológ K. Bertalan a vojm smotná

:ELTLhsm,eb±#au#,m,i?žftenká:hsš,=i.ť=:
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Mechorosty v blízkosti světe] ve třech přístupných jeskyních na severní

Moravě
Bryophyte flora at lamps in three public caves in north Moravia (Czech Republic)

SvamRbJx"
Botanickéoddělení.Momvskézemskémuzeum.Hviezdoslavova29at62700Bmo,e-mail:skubesova@rnzm.cz

Abstract: BTyophytcs growmg close to lmps in reguJar iise weoe studied in show csves. Data wcme collected in 2003 in tluee

mves open to the public: Javoříčko Caves. Na Pomzí Csves and Zbrašov Amgonite Caves. All of them a[e sit`med in nor(h
MOTavia(JavoHčkoC.neartheMohehícetmm.NaPmez(C.neartheJeseníkto`mandZt}mšovAmgoniteC.nearthelhnice

to`m). "ey aTe fcm`ed in bíonian lhestone. The cave cnvironmeni has an cven tempenture and high air himdity.
PTeviouinvestigationLsoftheJairpfloTa"wenecamedoutin1958byŠeda(1962)inJavoHčkoC.mdin1989-90inNa
Pomezí C. and Zbrašov Aragorite C. by Culek (1991 ). During the previotis invcstigations 29 bryophytes (onJy mosses) weoe

fecorded.In2003only19mosscswerereconded(16inJavoHčkoC..7inNaPomz]'C.md2inZbiašovAmgoniteC.).18moss

sfN3cies wem not coníimed and s mosses wei€ newly recoTded. 0`/erall. 30 % of the bryoph)Ae floTa remains the same as in the

pasi Cmíone«ron ;/i.cJ.im. FEs.fl.de« ÍariJo/i.ďť and RÁi)mcAosíeg7.itm mw4/e weae fiequmdy obsa`Íed both in past and in the
Pre§ent.

Ůvm

ských aragonitových jeskyních byl podobný výzlmm

Výbavení veřejnosti přístupných jeskyní osvětlením

zpracován Culkem v letech 1989-90 (Culek 1991 ). Při
těchto předešlých výzkumech bylo mtezeno 29 mecho-

pfináší zdroj častého a relativně intenzivnmo světelného rostů (podobně jako v současnosti pouze mechy).
záření. To umožňuje 2€jména v blízkosii svítidel tvorbu
Nejčastějibylyvminulostiuváděnyatakérecemě
zelených porostů řas, sinic, mechorostů, méně často zde dokladovón:y mechy Cratoneuron f ilicium. Fisside"s
rostou cévmté rostliny; tento fenomén bývá nazýván iaxifiolius a, Rhyncho.stegium murale. 18 mechů
nalezených v minulosti nebylo potvrzeno a naopak
Jampenflon".
Obsahem tohoto příspěvku je stav mechoTostů osm mechů bylo nalezeno nově. Z celkového výčtu se
v"lampenfloře"vetřech`/ybranýchjestyníchmseveml 30 % mechů shoduje mezi současnost( a mjnulostí.
Moravě v r«e 2003.
Nejbohatšíoakvminulostitakvsoučasnosti)seukázala
bryoflóraJavoříčskýchjcslqmí.NapfipaduJavoříčských

b-mEn

jeskynJch(60.léta20.stoletiversuszačátek2l.stoleti)je
navícpatmýzřetelnýrozdílvpočtumíst,kdeTnechorosty
ros[ly,avpočmnalezenýchdruhů.TjAorozdílypřisuzují

SběrdatproběhlvJavoříč§kýchjeskyních.jeskyníchNa
Pomezíazbrašovskýcharagonitovýchjeskyníchvroce
2003. Javoříčskéje§lqmě leží poblíž Mohelrice, jeskyně
NapomezíuJesenmiazbrašovskéaragonjtovéjeskyně
nedaleko Hraric. Jsou vytvořeny v devonských vápencích (případně krystalických vápencích). Jeskynní

změnámvprovozovánJjeslpml(nžímaintenzinosvětlení,
chemickálikvidaoezelenýchporostů).Podobnýacndbyl
patmý při sro`mání údajů ze 60.-70. let 20. století a dat

zle(1999-2000propuhke`míje*yněvMomvskémkrasu
(Kutxšová200l).

prostředí§evymačiijevyrovnanýmchodemteplo(avy-

pmĚKovÁNí

sokou vzdušnou vlhkostí.

Nomenklaturaj.esjednocenapodlepráceKučera
-Váňa(2003).

Za umožnění vstupu a taska`ý doprovod děkuji zBměstnancům správ jeskyní (Agentura ochrany přírody a ]mj.iny ČR). Práce byla podpořem grantem RK 04P03
0MG023.

VÝSLEDkryADISKUSE

Celko\ý počet dokladovaných me€horostů je 19 0.edná
se pouze o mechy). 16 mechů rostlo v Javoříč§kých
jeskynJch. §edm druhů v jeskyních Na Pomezí a dva
mechy ve Zbrašovských aragonitových je§kyních.
Podrobný výčei nalezených taxonů je uveden v tab. 1.

#"ěeře,#'E;|to;::s;;ť#?F:i:eEťhš#
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bwsteglum serpe"3

k]ymodon f®mJg lneus

bysteglum s®rpon8
ar. jumtzkanum

ncalypú s`reptocarpa

Schimp.) Rau & t]erv.
bysteglum verhim

ucladlum vi]nlclllatum

uit`ynchlum angu§tlrete

arbula cDnvoluta

®it)ub ungulcubta

uitiynd`lum lihns

-

uitiynchlum scr`lelchori

mchytheclim rutabulum

4, cf.

rachyth®chim aeli)bm§um

-

bsldens cf. bryoldes

it`ctiymeclum velutlniim

6

É§k)ons cÍ. gracq"lus
Bs ld®n§ piBipus

mci`ymociLlm SP.

bsld®ns taxíblius

ryoerythropliyllum

ryum caospítk;lum

unaTla t`ygrometnca

ryum capl.are agg.

optobryiim pyrifom e
ohlla mhlenborgll

n'um sP.
amaloU`odum sp.

nlum sp.

ampylophyllum

mzcmnlum punctÉltum

ampylophyllum

hynchcBtegium cf.

ommorio"

egepolltaJium (Blandow ex

Webcr & D. Mohr)

mtodcm purpureus

hynchoslegíum miirale

nphyllum cf. Filliferum

orlolb toruosa

ratoneuron fillclniim

oilula mumlB

kJymdon falbx

cNtula subiilaů

l,cf.1,cÍ.

2

-

-

-

Tab.1:Přehledzjlštěnýchdruhůmecborostů(Jav-JavoHč§kéj.,Pom-j.NaPome4Zbr-Zbra§ovskéaragonit.j.).
Tab. 1: The llst oÍ recorded bryopby(es (Jav -J&voříčko Caves, Pom -Na Pomezí Caves, md Zbr -Zbrašov
Aragonite Caves).

LJTCulek, A. ( 1991 ): Mechorosty osvčtlených čás(l veřejně přístupných jeskynl ČSFR - MS, 65 8.Praha.
Kubešová, S. (2001 ): Bryophyte nom at lamps in putilic caves in the Moravian Karst (Czech Republic). - Acta. Mus.
Morav., Sci. Biol., 86, 195-202. Bmo.

Kučera. J. -Váňa, J. (2003): Check-md Red List ofbryophytes ofthe Czech Rcpublm (2003). -Preslia, 75,193-222
Šeda. Z. ( 1962): Mechová vegetace Javoříčských jeslqmí mlni na Drahmské vysočině. -MS,14 s. Bmo.
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Příspěvek k hydrologfi a hydrografií Sloupského potoka v Amatérské je*yni

a jeskyních S]oupsko-šošůvských na zák]adě výzkumů z let 1997-20-04 T
Contribution to hydrology and hydrography of Sloupsky potok on the basis
of researchs fi.om 1997 to 2004
TomášMokTý

Česká§peteologickáspolečno§iZO6-25PustýŽleb

Abstmc`:OneofthetwominsoimesofPunk`/8-theSloupslýpotok.hasbeenanobje€toftheimensiveexplomúonofcaving
club Pusý Ž]eb.
The exploTatm of the fhal parts of AmaiérskÁ CavesloLii)ský corridor md the lower passages in Sloupsko-ŠoŠwské
Caveshasbeen"lizedfegardingtothebiggeramo`mtofsiN:leologicaldiscii)linesincludinge.g.thedetai]mapdaK:mentation,
geologicalresearch,tectonicquestionsmdespecialbíhydrolqgicalmdhydrogmphica]nesemch.Thesepameddisciplhewasthe
mcastiring of many placcs urith the radiobeacon tou/ands the surfice.

Based on the systemaúc amess the hydrologícally active objects -the lmown fiiom the past discovenes ss well as the new oim
-wereinvolvedtothelongtimemasiiremcntsandexammatiotis.
The tised methods were limited by the possibilities of the activity of cavedivers. operating among the siimps. The
followtngmethodsweťeiised:speleoloacalsi]rveing,thesiphondqpthmeasmememw]dithediver'sconpum.themcasurcment
oftheheighiofwaierlevelonthedamoflakes,themeastirementoftheheigh`ofthewaterlcvelonthespecialpoimumderthe
ceilhgandthevisulcomlsandexplomúonofhydro]ogic&llyactTveob)ects.Themostintenestíngiesemchswciem4dein19992001 under the very difremt status of watď - fiiDm díy to floods.

The mcastirememt md exploradon pro`d the comect]on bctween sumps No. S3. S4 and tindeTground resurgences of
Sloupský potok in AmtezskÁ Cave. ms rotite can be considered to be the main oudet way of wateT in Sloup. The spread
corridorsweredcK:umemated-DožlebumdŠoŠúvhpartswiththebigpotenciaJforne`ydiscovenes.Atthesametimeitwas

claimed that this oudet route had only flood chamctcr. The most of the `i/aters of sloLpský potak is losing between ČemÁ and
Palmováshafls.inSloui)skcršošůvskéCaves`thatflowsthíoughthetinknownareaandblowsoutinsumpS3.hunknownpar6

in fioni of the S3. this outJet route connec(s with aiiother oudet route of S waters. Thanks to this exploraiion some known
theoriesabouthydroloůcalsitutionofSlo`pvaleycouJdbechecked.

Be"use of the big umccessability of the expJored spaces it was decided to bLUJd a new entrmce o the these parts of
Amtérská cave behind the sumps. For this puipose sevml phces have bem meas`med md the mtrance fiom the surfi" was
opm. After a one year effon the cavers were sucoessm in making the conneciion of the back paii of Ammérská cave and the
s`irface in April 2004. The detail exploration `hrill continiie in January 2005 whem the whole 70 m dep "te wiu be saféd md
providedwiththeironladders.Afterthisdateitmdllbepossibletocontinue`rithotherlong(imehydrographjcal.topogmphicaJ

work. geoioécai and divmg research. [t is nccessary o concentrate the efrort towmds to the soiution of the conmu"cation of

both cave sys".
Jedm ze dvou hlavních zdrojric Punkvy -Sloupslý

jeskyně ve sloupskémkoridoru byl odp*á(ku realizován

potok, přicházející do vápenců Morav3kého krasu s ohledem na větší niriožství speleologických ďscjplín
z drahanských kulmů, j.e již léta předmětem intenzivnmo zrirnujících mj. i notovení detailiií mpové dokuiimtace.

výzkumu z0 6-25 Pustý žleb. Přelom ve `ýzk`mu a objev- bádání geologjcká otázky tektonické a zejména žkoumání
ných postupech přinesl rok 1999, kdy po absolvovánj hydrologická a hydrografická. Sainostatnou ďsciplínou
náročného výcviku byli členové této skupiny schopni pakbylo zaměřování mnohaTůzmých místradio[najákem
explorovat v obtížně dostupných pariiích. mcházející se vůči povrchu.
2a koncovým sifonem sloupského koridoru Amtérské
Na základě systeimtického přístupu byly hydrojeskyně, stejně j.ako ve spodních patrech jeskyní logickyaktivní objekty, aťjižznÁmé z předchozíchobjevů
Sloupsko-Šošůvských a zde se nalézajících sifonech. nebo nově objevené zahrnuty do dlouhodobých měření
Vý§ledlqr těchto výžkumů bylyjiž několilrit publikovány a pozorování.

(Moký -Sirotek 2000, 200 l , 2002, Mokrý -Musil 2004).
Použité metody vycházely z možností, které byly
Ambicí této práceje shmutí dosavadnJch vý2kumůazasa- dány í+ktem časové omezené činnosti potápěčů, pohyzení nových poznatků do celkového kon(extu dosud bujících se mezi sifony. Bylypoužity následujíc[ metody
známých sku(ečnosti o komptikovaném systému odtoko- měření: klasické (mpování, měřenl hloubky sifonu pom«í
vých partíí Sloupského po(oka a jeho pokračování potápěčského počítače. měření výšky vodní hladiny na
ve sloupském koridoru Amatérskéje§kyně.
přepadové hraně, měření výšky hladiny ria unčeném mísfě
KoncepčnJ výzkum koncových parií Amatérské pod §O.opem a vizuální kontroly a pozorování hydro-
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HYDR-CKÁ

logickydktivtiJchobjektů.Většimzajlmwýchměřeníbyla

Sl. S2 A S02

prováděna v letcch 1999-2001, zB velice proměnlivých

vodnlch stavů - od značného sucha až po povodňové
stavy, dílpr čemuž je možné fomulovat řadu tiypotéz Na základě exaktně a vizuálně prováděných měření 12x:
týkqjícísekomunikacemgrijednoúi`ýmihydrotogickými sjistotouprohlásit,Žemnožstvívodyti=koucísloupským
koridoremzdómuUvývěnidáledoAmatérskéjeskyně
objekty.
přesněodpovídáprůtokukofistatovanémumeziS2aS02.

Bezp"hyby se zde jedná o hlavní odtokovou cestu

SPELE-CKÁ

pAm

H-U

KOL"KONcovÉHosmoNusLoupsKÉHo
První sifon (Sl) je kolem 20 m dlouhý, pohodlně
prostupný.PopodpLaváníúvodníkulisyadosaženívolné
htadiny(směremdopravalzezanižšíchsta`úpozdolánl
stupně dosáhnout Brčkové chodby) se stáčí vle`/o m
SvavnQjnižšlmmístěpakzpětnasevcr.Průměmábloubka
činí 3,8 m. Za sucha bylo zhu§ta pozorováno značné
snížení vodnlch stavů -v létě roku 1989 o více oež 2 in,
vzimě2000ol20cmapod.Zasifonemix)kračujechodba

sloupských vod. Pr`mí sifon Sloupského koridoru leží
mimo tuto odtokovou trasu a má zjevně pouze poTnocný
charakter, inundovaný za vyššlch vodnlch stavů, kdy je
naplněnneprostupnýmispqg.kamímeziodtokovoutiasou
kS02apovodňovouchodboukS1Oezírkapfilevéstěně
chodby - viz výše), maximálně pak do výše přepadové
hrany před S 1. pojejímž překonánl. za vyšších vodních

stavů, §e povodňová větev tekoucl přč S 1 pfidává zpět
khlsvthuodmkumezis02avsp,patměještěvrnístech
před dómem U Splasklého člunu, kde Lze zastihnout
hladinu Sloupského potoka ještě před vývěTy.

2-3mšiTokáovýšce4-5masi80rndalekodotůně,kdese

lomí kolmým stupněm vlevo nahoru. Tato část chodby
bývá, v závislosti na stavu vod buď zcela vyschlá - za
nízkých vodních stavů, vyjtm Sl a koncové tůně, za
obvyklýchvodnlchstavůsepfilevéstěněnacbÉzíněkolik

SrTUACEKOUMsmoNŮS3,S4AS8

%Éiáopnámá;mi:=nzass3YŘpstpBPúTeocuÉii=#é

jezírek,zňejměkomuníkujíclchzhlsvnlodtokovoucestou pěknoueroznímodelací,naněkolíkaskalníchprazíchjsou
přes S02 - viz dále. Za zvýšených vodních stavů se díkyspáduiriépežeje.Zavýraznýmmeandremsedodba
v této části chodby nacházl spQjitá vodnl hladina. Ze rozdvojuje, směrem na SZ se po 30 m nacház( sifon S3,
zmíněné tůně lze asi 1,5 m vysolým stupněm dosáhnout směremseverovýchodnímpakvedero2sáhlášošůvecká
pokračovánícharakterizovanéhotypickouřlčníchodbou, odl»čka, která si drží přibližně tento směr až do svých
vyplněnouvedněmocbýmikulmskýri`mlouriy.Chodba koncových partií v sifonu S8. Pro vstup do odbočb/ je
je pěkDě vyzdobena, mlsty až 5m Široká a vede dalších
úměř 100 m daleko, kde se stáčí vlevo m SV k vodnJ
hladiiÉ,plynouclzesifomJS2.SifmS2senalézánaaktivu,
vytékajíchzs3dos02.S2jepouzelo-12mdlouhýoimximální hloubce 2 m aje vytvořen mlmě se sklánějícím
stropempodhladinu.VelmizajíJmvéjsouodtokwépartie

tohotosifonu.Jejichprůzhimmůžebýtprováděnpouze
za předpokladu. že násLeduje okamžitě po příchodu od
Sl, poněvadž jakýkoLiv pohyb v aktivu mezi S2 a S3
znamenáďchlésníženíviditelnostivS02nanulu.Ak(iv
Sloupskéhopotoka.mizejíclvs02lzespaffito400meri
dálevdómuUsplaskléhočlunuapotéoněkoLikdesíck
metri ve vývěrech Sloupského potoka. Odtoková část
druhého sifonu začíná 50 m dlouhým aktivem s mímým
spádem. který posléze vytváří 15 m dlouhé jezero
vpuklinovité.asi1,5mširokéchodbě.Podobnýchamkter
majíiprostoq/podvodou,kdejenutnošikmoukloněnou
nepříliš Širokou chodbou sestoupit asi na 20tý metr, do

hloubky 12med, kde se objevuje pěkná tunelovitá
chodba rozniěrů 2 x 1,5 m. jejíž dno je pokryto mímě
zabahněnýmikuLm*ýmivalouny,ristyizmčnévelikosti.
Sifon vede ještě o 20 m dále, kde se v hloubce 14 med

třeba zdolat Šikmý hlinitý svah. na jehož vTchoLu se
obje`Íujerozsáhlýdómohromnýmkomlnemzačlriajíclm

přisszstěnědómusmýmsintro`ýmsvahempokr)q
místyvrstvousedimentu.Tatovrstvaje`/elmine§tabilní
a značně znesmdňuje postup směrem vzhůru. SintTo`ý
svah je zhruba od výšky 30 m nahrazen písčitým
sedimentem s vápencovými bloky. Lezením se podařilo
dosáhDout vrcholu tohoto svahu ve výšce cca 50 m nad
hladinou 2. sifonu. Komín se v těchto místech §táčí na
§ever a dále pokračuje koltným až převislým stupněm.
který nelze použitím běžné speleodpinistické techniky
zdolat. V severovýchodní stěně komím však v těchto
místech ústí několik menších oken a stoupající chodba.
Tapocca10mkončíneprůleziiě.Vzhledemktomu,žetato
chodba směřuje na sever, je zde možné předpokládat
komunikacispokračovánímhlavnniokomlnu.Vjednom
ze zmíněných oken lze vylézt do soustavy chodbiček
vertikálníhocharaktcnikóerinadvoumísóechkomunikují
s hlavním komínem. Volným lezením lze postoupit
o dalších 20 m výše, kde se tyto komíny opět spojují
s hlavní propastí. Celkem tedy bylo dosaženo výšky asi
70 m nad hladinou 2. sifonu, přičemž při pohledu vzhůni

lomídovzestupnéčásti,kterájevšaknazačátkuzúžena jemožnéještěocca20mvýševidětrozlehlouprostoni.
nahloučením kulmských valounů. Po prohrabání této Veěchpmístechmákomínprůměrkolem20masměrem
vzhůrusestálerozšiřuje.Tentokomínjeúplnouanalogií
překážkyjemožnýdalšípostup.
mohutnýchpropastívesloupskýchjeskyníchovagelova,
Kolmá,Čemáatd.),kóeTépQjujínejvyššíjestcymíúroveň
se spodními patry, protékanými akti`mím vodní tokeir]
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což dovoluje vyslovit hypotézu o exístenci dalších volných prostor či zlomhi horních pater, očekávaj{cích své
objevitele po dokončebí explomce komíria. V homl části

KomMsmoNŮs3,s4Ass

komímsenalézáněkoliksintpvýchzáclonelefantiazních
rozmffi.
Za dómovitou pros®rou s komínem pokračuje

Celášošůveckáchodbaodssažpojej(úsúdopariímezi
S2aS3máchamkeerpřítohitvořenéhodvěmanadsebou

položeůi,místykommikujícímipady,znichžjespodní

pohodlně prostupná chodba dále na SV, kde po 50ti za vyšších vodních sta`ú protékáno aktivním tokem.
metrech ústí do vysoké puklinovité chodby, m jejlmž Hladina Ss byla v době pozorování v relaci s hladinou
dně je vodní hladina. Postup dále je možný traveizem pod Bahnopádem Khumbu. Pfi ústí ŠoŠůvecké chodby
zmíněné chodby ve výšce asi 7m nad vodní hladinou. do hla`/ního koridoru se nalézá dTobná ručej, patmě
Tento j.e třeba provádět na kolmých hlinitých nánosech, podtékajlcí sut'o`ý kužel vytvořený pod ohromným
přilepených ke stěně chodby. L[linjtý traverz dostal pro konúnemvdómu,kteiáodvodňujetentoperiodickýpřltok
§tále odpadávajlcí blolq/ bahna název „Bahnopád do hlavTimo odtohi sloupských směrem k S02. Aktiv
Khumbu". Po překonání této překážloí následuje hori- vytékající z S3 je v relaci s hladinou S4 a odtéká
zontálnlchodba,kterápodalších50meaechkončívdómu kontinuáLně přes S2 až k S02.
s vodnl hladinou -sifonem S8. Hladina Ss se nacházl

přibližně 5 m pod ústím chodb/ do dómu, pro sestup
potápěěe k vodě je tedy nutno použl( lanko`ý žebř. Po
zanoření chodba sleduje stále stejný směr na SV , má

poinAČovÁNÍsi,oupsKÉHOKORiDORuoi>s4
Ks5ADÁI,EKSLoupsKoŠoŠŮ`n§KÝM
JESKYNÉM

pěkný oválný pror]l cca 2 x 1,5 m s pěkně erodovanými
stěnami. Dno je poki)rto valouny kulmských břídlic,
hloubka činí asi 3 m. Po asi 30 m chodba ústí do větší

Sitmcezž]sifcmems4jevelmizzijhnriarozhodně2Žislouží
prostoTy. Pokračování byto možné pouze po prohrabání detaitnější geologiclý průzkum. Pa[tie těsně za sifonem
sníženého ústí klesající chodbičlq/ vedoucí šikmo až do jsoucharakterizováDy[nohutnýmdakovýmkanálefnšíř!g/
hloublp/ 15 m. Tou lze pokračovat ještě asi 20 m, kde je l-ljmavýšky2-3DkterýpřecházínejdfivemeandTem
chodbapřehrazenastmelenýmnánosemvalouů.Žádné doro2měmějšíchodbyaposlézedorozměméhokoridonp
další tnožnosti postupu v tomto sifonu nebyly prozatím typického pro Amatérskou jeskyni. Ten.o koridor
nalezeny, nelze však vyloučit změnu hydrografických polmčvjedálenasv,směremkJvjekoridornáhleuzziih
poměrů v souvislo§tí pohybem kulmslých valounů mohu(nou stěnou pokrytou sintrem. pravděpodobně
a sedimentů pri vyšších vodních stavech. Na Moravslý pjekývajícímzával.Jak`/ypý`úzmapy,jezřejmé,žetento
krasje v Ss neobvyklá viditelnost -až 7 m. V sifonu se koridor má logické polmčo`úní směřujlcí k nedaleké
tedy podaňlo proniknout cca 50 m severovýchodním ŠoŠůvecké odbočce. Pamě zde bude přirozené spojenl,
směrem. eedy ve směru pravděpodobného pokračovári vedoucí výše položenými chodbami, s partiemi md
ohromným komínem v ŠoŠůvecké odbočce. Tuto
podšošůvc€kýlom.Posmpvh)avnímkoridorudáleproti
proudu k S3 vede aktiveni, keeý tvoří kontinuální hladinu hypotézu podporuje nález vzestupné chodby poblíž
od S3 přes S2 až k S02. Výšh této hladiny byta měřem závalu směřující timto směrem. `/yziiačující se nadějným
v nejnižšlm místě pod stropem. Při měřeních byl průvanem.Směremdáleksifonůms5,S6as7polmčuje
konstatován velice malý pohyb hladjny v Tozmezj 15-50 Tozměmý memdnijící koridor, jehož Šiřka činí 5-10 p
cm pod stropem. Sifon S3 je 30 m dlouhý, imximální výška pak 7-10 m. Dno je pokryeo kulmslými valouny
hloubkakolísávrozmezí5,9-6,4m.S3jecharakóerizo`Án značných ro2měrů. Tenké vrstyy bahna na valounech
dobře prostupnou, mímě členitou oválnou chodbou napovídají občasný průtok těchto paTtií povodňo\ými
průměn) 2-3 m. rovnoměmě klesajícl k nejnižšímu místu vodamj. Po 200 m tunelu následuje první výmamná
přibližně za prvnl polovinou sifonu, odhd poněkud odbočka vlevo - směrem k JZ, jež byla pqu.meno`Ám

podle svého směru pfibližně rovnoběžného s Pustým
žlebem na povrchu chodba Do žlebu. Pro vstup do této
odbočlq/ je nutno zdolat s m vysolý stupeň tvořený

příkřeji stoupá vhůru. Iho je pokryto sihou vrstvou
kalu. Za sifonem S3 následuje pouze krátká chodbička
vedoucíjen o l m nad vodnl hladinou, kteTá po l om konč(
u hladiny sífonu S4. Tento sifon se svýmje charakterem
odlišný od všech ostamích sifonů Sloupského korido".
Jeho sestupná část vede šikmou chodbou o výšce lm

##á#n:F:U2?yúav:i:r%rch#by#ž::b:e,

a šířce 2-3m, dno je tvořeno silnou vrstvou písku.

V nejnižším mlstě se nachází někom skalních kuljs, které
snižujívýškusifonumasi60-70cm.Maximálníhloubka
sifonu koHsala ve sledovaném období mezi 7,91},4 m. Za
těmitopřekážkamisesifonlomídokolméstudnyvzhům
až k hladině. V některých místech studny jsou poněkud
nestabilní stěny ze kterých padá kamení. Poměry
v nejhlubších částech S4 se mění a vyšších vodních sta`ú

charákterisúcké mocnou erozní modelací, j.sou posléze
vystřídánypěknýmísintio`ýmijezírlq/adálenásledovány
menšími prostoTy, ve kterých lze, pod mohutnou

prolomenou§inoovoudeskou.proniknoutdorozměmého
členitého dómu (30 x 15 x 10 m). Za vy§okých vodních

stavů, kdy Sloupslý potok teče až k mohutným blokům
před vstupem do odbočky -ponoru p2, je v tomto dómu
slyšet aktiv m dně úzké neprůle2mé, asi 5m hluboké

propástlpr v JV cípu dómu. V JZ části dómu se podařilo
prohrabánímkul"kýchvalounůvšikmé,asilocmvysoké chodbičce postoupit do dalšího pokmčování. Jedná

jsou nánosy písh) přemísťovány. V posledních tetcch
se prostory na dně S4 poněkud zvětšily.
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většinou se o nížké chodby, směrem od dómu zj.evně
odtokového charakteru, občas přecházející ve větší

ŠOŠŮVSKÝCHJESKYNÉ
prostory. Lze souďt, že se jedná o obrovské pro§tory.
téměř až po strop vyplněné sedímentem. Chodba je V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi, zejména
ukončenasifonems9,vytvořenýmvnejnižšímmístěasi v kontextu s možným propojenlm odtokových částí
lm vysoké chodby. Sifon nemá souvislost s žádným Sloupsko šosůvských jeskyní a koncových partií
aktivem a je pmvděpodobně vytvořen skapovou vodou. Sloupského koridoru byly v roce 2000 zapoěaty i průzZa nižšÉch vodnlch sta`ú lze doufat v pokles hladíny kumné práce a speleopotápěčské rice ve Sloupsko
vsifonu,kterýuzavírácestudále.Celkovádélkaodbočlp/ Šošůvských jeskyních. Akcenm jim dodala zejména
činí 200 m
skutečnosi že po zainěřenJ koncových paTtií Sloupského
Při dalším postupu proti proudu Sloupského

koridorupřed5.sifonempoBiocíradio]najáku.následném
zinapo`tinídalšíchpaTtií,orientačnímzazněřenímS7apo
vynesení těchto skutečno§ti do situační mapy se ukázalo,

potoka se po 1 00 m. v dalším zákrutu 2a skalnJ h)Usou
nachází ponor P 1, výzmmný to ponor Sloupských vod.
který je aktivnl za vyššlch vodních stavů. 0 dalších 100

že exjstuje jen velri malá vzdálenost (v jednotkách m)
mezi odtokovýtn sifonem na dně Palmové propasti
a iní§tem s volnou hladinou, kteTého bylo dosaženo 2a
S7vestoupskémkoridoruAmatérskéjeskyně.

mdáleseimházívýzmmnÁffižovadca-Vmockétozoesti.
SměTemvlevobaJZ.tedymstejnétektonicképredipozici

j.akopžedchozlodbočkaDožlebuamdobdobněvysolým
stupněm, se nalézá dnes již Děkolik set med dlouhá
avelmičlenjtávimockáodbočka.místykomunmjícíse

Ačkoliv jsou Sloupsko-šošůvské jeskyně

p#ěĚ=ť:.'j=:oůfekÉoho.dTbTVT:ů.povs#tiefic,t

zde objevenou vyšší jeskynní etáží. Na jejlm konci -

v Kalci(ovém dómu chybl k propojení s bedalekou

mové propasti, je stále inálo známé. Objevitelem této
nejodlehlejší a nejméně prozkoummé části SloupskoŠoŠůvskýchjeslqmí byl injciativnÉ hoteuér Josef Broušek
ze stejnojmemého hotelu (Absolon 1970), dále se ve
dvacátém století se výzkumu odtokových partil
Sloupského potoka zabývalj členové Speloklubu Bmo

významnoujcslqmísloupskévLnmbjenasi30msmům
na SV mohumý koridor přecházl do užŠí mohutně
erodované chodby, ukončené sifonem S5. Sifon S5 je
vcelku prostomý t`mel o maximálnlch rozměrech až 2 x
3m aje po celé délce dobře pTo§tupný. Sifon směž`ije na
sever. Maximální hloubh S5 značně kolísá. v závislosti
na akniálnlm vodnlm stavu. V případě, kdy z S5 `pnéká
dktiv činl hloubka 9 m. za běžných vodn{ch sta`ti pouze
6,5-7,5m.Zadéletrvajícmosuchahladimsifonuustupuje
níže a byly zazmmenány i situace. kdy byl průstupný
..suchou nohou". Za standardních vodnlch §ta`ú je S5
30mdlouhý.Zas5selzevynofitvjezídcutiadněprostomé
kavemy, místy s bílou krápníkovou výzdobou. Směrem

(Ryšavý, Vbdička 1947-51, Pmoš 1963), Oddělenl pio

`ýzhmlmsuMoiwskéhomuzeavBmě(Gregorl97l75)ačlenovézočsscerberus(Horikl989).
Sloupskýpotok,objevujlcísevpřítokovémsifonu
asilootnpředčemoupropastí,protékářečišeěmnajejlm
dněaodtékáchodboumenšlchprofilůsněkolikaponory

do sifonu m dně Palmové propasti. Tato chodba je
přístupná pouze za extrémně nížkých vodních stavů.
Hydrologické poměry v těchto partilch byly patmě
změněny necitlivým zásahem při zpřlstupňování

m východ je možné po prudkém svhu dosáhnout
hladkého sitně erodované kanálu o průměru cca 3 m
prostého §edimentámí výphě. Tento kanál po 10 m konč(
kolmým 4 m vysolým stupněm. který padá do jezera o
rozměrech pfibližně 2 x 6 m. Toje vytvořeno m ďslokaci
SV - JZ a m SV stmně je uzavřeno sifonem S6. Tyeo

prostory

dostaly

název

Kompresorovna

%eám#j#v?iš#e=hbodkei#:mů`:aéi=:

pro

chaiak(eristickýzvukbublinunikajícíchzs5ješGdlouho

povynořenl.Zas5směremvlevopolmčujechodbaks7,
kterájezanormálníchvodníchpoměrůpodvodou.tyoficí
kontinuální vodní hladinu společnou pro S5, S6 a S7.
Sifon S7 je odlišný od předchozích svou značnou

ělenitostí a poměmě velkou délkou - 50 m 2a nlžlých
vodníchstavů.Směřujemseverapo15mselomlbaSV
a potom zpět k severu. Zpnva se k S7 přidává chodba
vedoucí z S6. Toto spqjení bylo potápěčslq/ prověřeno.
NejvyššÉ dosažená hloubkaje za nlzkých vodních stavů
9,5D2avyššlchlzeodhadoutbloubkuažm15m.ZhS7
selzevynofitmvolnéhladině3x5m.Jednáseocca1Om
vysokou prostoru, do které ústl ininimálDě dva komlny.
Výstup do nich však není možný neboť stěny prostory
padajl ze všech stran kolmo pod hladinu.

propasti jakožto vhodného úložiště vytěžených
sedimentů.
V březnu 2000 zde byta zorganizDvám k první
speleopotápěčské akce. Po obtížném ttmspor(u na dno
Palmovépíopastiavystrojeníspeleopotápěčůmplošině.
úspěšnězdetlejícíjižodAbsolonovýchexploracízr.1936,
následoval ponor v lcvé části sifonu, pfi kterém bylo
dosaženoniaximálníhloublq/152rnmvzdflenosti43m.
Tato část odtokových cest je založem na výrazné
tek(onické poruše směrem JJV. Prostup byl veden
puklinou, inísty velmi vysokou o Šfte max. 1 m. místy se
2maŘijícídoplazivek(zejménameri28.-3l.mem),kteté
lzepřekonatcestouzpětpouzecou`Ánlm.Vevzdálenosti
43msepuklimuzavíridoneprůleznéhoprofiluPodmínlpr

propoúpěnlbylyriitéoakcivelminepřívědvé:maximální
viditelnosto,5mateplotavody2°C.Pfidalšlákcivčei`/nu

2000sevodamdněPalmovépropastinalézalao7mníže
oproti,pormální"hladině,indikovanéplošinounadvodní
hladinou v Palmové propasti. Ponor byl tentokrát veden
střednl, padně hla`mí odbkovou cestou sifonu. Pfi tomto
pononi byla, na 39tém metn. nalezena vodlc( šňůTa
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z minulého ponoru. kcrá se připQjiLa z levé strany. Při
dalším sestupu pak bylo objeveno v pravé části §ifonu,

propasti. Na dně Palmové propasti docházelo ve
sledovaném období ke kolísání vodní hladiny o tnax. 9,5

pfibližně na 20tém metm koncové vy`úzanl historické

m. Z minulých bádání Dašich předchůdců (Ryšavý,

vodící šňůiy, 2anechaná zde patmě potápěčem Plškem
v roce 1959. Pfi tomto sestupu byl ohledán celý sifon
abylokonstatováno.žej.edináodtokovácestavedeonou

Vbdička 1948) je 2Žiznamená[ia měna vodního stavu až
o 12 m. Ze strany Amatérské jeskyně bylo v sífonu S5
zaznamenáno obdobné kolísání vodní hladiny a to až
o9m.Klíčo`ýmfáktemje`ůkskutečnost,žeoběbladiny
kolísají shodně, jak lze usoudit z několika po sobě
následujících pozorování. Tato skutečnost v kontextu velmi malé vzdálenosti mezi koncovým bodem
Sloupského koridoru - volnou hladinou 2a S7 a sifonem
v Palmové propasti dovoluje vyslovít t`mení o pHmé

nepžívětivou p`klinou, objevenou již pfi minulé ákci.
Puklinou lze prostupovat v několika místech nad sebou,
ve všech výškách se však u2avírá. Bylo dosaženo max.

hloubky 8,7 m. vzdálenosti 50 m. při viďclnosti 0-1 m
a teplotě vody 7 °C. Dále byl pfi této akcí prozkoumán
í přítoko`ý §ifoD, mcházející se při daném vodní stavu
asiolomzpět.pfičemžjehohladinaleželao2mvýšenad souvislosti obou hladin. Zajlmavou stnitečtiosti je však
odtokovým sífonem. Sifon byl prozkoumán včetně naprostáodlišnostobousifonů.SifonvPalmovépropasti
detailnmo ohledání bočních stěn na vzdálenost 30 m. jetvořenvy§okouúžkoupuklinoum`ýrazmétektonjcké
kde končl v nepiůlezných profilech. Od asi 15d medje predispozici.zatimcos7jetvořenspíšenlzkoumeandnijící
průst`p možný pouze prohrabáváním. Lze konstatovat, chodbou o šířce 1,5-2,5 m a výšce 1 -2 m Sífon a vodní
že potápěním v sifonech na dně Palmové propasti nelze hladina v Palmové propasti jsou z hydTologického
dosáhnouti kýženého spojení s Amatérskou jeskyní. hlediska mimořádně zajímavé. nejen svou výzmmnou
Potápěčský průzkum v těchto nepř{větivých sifonech je vodní oscilacl, ale i relativní .pezávislostí" na odtoku
m samé hrrici rizika,
vod Sloupského potoka. Marginální pozorování zde byla
učiněna od ledna do března 2000, kdy pfi stále sllícím
aktivunadněČemépropastihladimvPalmovépropasti

dmče:ťš#E=#pmmu:T;:#eťrE#

po valnou část roh pod vodou, bylo tedy třeba při
několikaakclchsledovatpost`]pněklesajíclúroveňvody.

:=o;tae::opkroon,c:ť::[:'e:epb?eem=%ffioíh=

Teprvepřipoklesuvodukekótěcca381mD.m.,2ačínají

nastoupdao2-3moprotinomálu.Iizepmtobezvýhradně

býttytopmstorypží§aJpné.Vlistopadu2000bylomožno
celým cca 100 m dlouhýTn úsekem pronilmout. Chodba
začemoupropastízačínávýramýmponorem,kterým§e

§ouhlasit s hypotézou Pmošovou (Panoš 1963), že tato

pmvděpodobně mezi hlmslými valouy ztrácl většina

vyšš(chvodníchstavů.Tutoteoriipot`nzujeipozorování

část odtokových vod je soustavou stupňů o výšce až

několik metrů, které se postupně vanovitě naplňují za

vod Sloupského potoka, následují dvě studny, z nichž při akci 10. 6. 2000, kdy se hladina přítokového sifonu
byla studna před Vodním dómem potápěčsky v Palmové propasú (za minimálního vodního stavu)

prozkoumánasnegativnímvýsledkem.Jednáseopoúou
vodnlDádržkubezjakéhokolivodtoku,mximálníhloubka
činl 4 m. Za dané hladiny vody je možno proniknout

mlézala o 2 m výše než hladina odtoku. T)róo izolované
nádrže se zřejmě zfl vyšších vodních stavů tiaplňujl
aposlézeseznichvodaznichvetmipomaluzdácí,patmě

polo§ifonemscca10cmvzduchudálesměpmkPal[nové
propasti do Vbdního dómu. Zde se nalézá ve výšce asi

puklinami v překážkách, což vysvětluje poměmě

5mnadějnéskalníokno,kteréjenumopfidalšípffležitosti

přil)Ližně386mn.mMa}rimálnívýškahladinyjezde*jmě

prozkoumat. Směrem dále k Palmové propasti se po lcvé
§traně chodby nacházl výmamná odbočka, ve které se

limitoúm odtoko`ými paitiemi přes soustavu sifonů S5,
S6as7.Pňst"m.ícíhladioěvpalmovépmpastisezřejrně

po zdolání asi 4 m propástlq/ nalézá poměmě rozsáhlá
vodní hladina, která se zdá být peispelni`mí ve smyslu

zvyšuje i hladina těchto sifonů a 2a S5 se vytváří jezero.
Při dosažení výšlq/ přepadové hrany před Vintoclým
rozcestím.ježmožnoodhadnoutna388mn.m.seak(ivuje

konstanml výšku hladiny na dně Palmové propasti,

postupusrněremkAmatérskéjeslqmi.

HVDRm,omcKÁsrrt7ACEMEz]s]oupsKo

odtoksměremkP1.Tentokrásnýponor,ulg)®zaskalní
kulisounedalekovintockéhorozcestidísponujevysokou
kapacitou a je zpravidla schopen většinu vod tékoucích

ŠOŠŮVEKÝMI]ESKyNĚmAAMATÉRSK"/

zavyššíchvodníchstavůpojmouiJen2azcelavyilmečně

JESKYNÍ

vysokých průtoků pokračuje aktiv k ponou P2,
ndézajícímu se před chodbou Do žlebu. Pokud je tento

Vzhledem ke skutečnosti, že akce do §podních pater
Sloupsko-šošůvských jesk)mí se odehrávaly jak za

povodňových, tak za běžných či exbémně nizkých sta`ú
vody,bylomožnofomulovat`ýznamnéněk(eréoodtoku
vod Sloupského potoka, zvláště v kontextu obdobně
a v stejných temiínech prováděných hydrologických

pozorování na konci Sloupského koridoru v Amatérské
jeskyni.
Prvním důležitým vodítkem pro řešeiií poměrů
mezi oběma jeskyněmi je kolísání hladiny v Palmové

ponor akti`mJ, lze zaslechnout huko( vody v Propástce
ve velkém dómu chodby Do žlebu. Za povodňových
vodních sta`ú pak Sloupslý potok teče kontinuálně z S5
až do S4. Celá odtoková trasa od S5 do S4 je však
sekundámím odtokem dktivnítn pouze za vysokých
vodníchstavů.Nazákladěloókyvěcijetřebaseplditpo
hlavnl odtokové trase Stoupslých vod. Jak vyplý`ú
z předchozích závěrů. tento odtok nevede přes Palmovou
propastasifonyS5-S7.Vpřípadětěchtosifonůzdebylo
na několika místech konstatováno skalní dno, nemůže
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eedy odtok vést ani nižšími neprostupnými etážemi. Za
běžnýcb vodnJch stavů většim vod Sloupského potoka
tnizí v propadábí za Čemou propastí, dále pak teče
dvouúrovňovou chodbou o vertikální vzdálenosti asi 10

Všechnyuvedenévýzkumybylyprováděny,zejmémze
strany Amatérské jeskyně, za mimořádně složitých

m mezi oběmzi patry, z nichž spodnl patro je trvale podmlnek. Jakákoliv průzkutmá činnost za sifony
zaplaveno. Mezi oběim paq/ se nalézají d`é studňovité Sloupskéhokoridorujelimito`Ánafimempohybuněkolik
spojky. Pokus o průnik do této spodnlho etáže byl kilomed 2a vchodem do j eskyně, za někoLika vodními
podnilmut při potápěnJ do přítokového sifonu Pal[nové hladimmi a mnoha sifony a mcházl se na samé branici
propasti za rizkých vodních stavů. Jak popsáno výše, únosného rizika. Je rovněž třeba si uvědomit, Že vzdálenost mezi sifony S 1 a S7 činl téměř 1 km. Už jen pouhý

podafilo zde ve velini stísněné chodbě pronilmout do
vzdálenosti 30 m Nicméně není sporu o tom. Že někde
v této spodn[ etáži se hlaimí odtok odděluje do dosud
nezmámého směru, pfibližně jakje nazmčeno m obr. 2.
Vzhledem ke skutečnosti, Že ve spQjovacl chodtÉ mezi
ČemouapalmovoupiopastlsenalézájižjenjedmneproZkoumanáhladimajednonevylezméolno,Dezbývánež
soustředit další prizkum tímto směrem. Bohužel pfistup
ktěmtospeleologiclq/zajhmvýmtohlitámjepovětšinu
roku pod vodou, průniky sem jsou možné jen za
mimořádného such Otázkou zůstává, zda-li tato spodní
zavodněná etáž Dekom`mih)je s prostory Za oknem
v Čemé propasti, ve kterých se rovněž nachází Děkolik

přesunpotápěčevplnévýstiojijezdeobtížný,násobíse
paktmnsportemmnohadalšÉhomaeeriálujakoaményod

mdiomj.áku.lana,lezcckým"vrtačhapod.Celkem
bylo v popisovaném období zorgarizováno čtmáct
heroických explorací zadní zadnlch ěásti Stoupského
koridoru.Výzmmarozs@hnovědokumentovanýchčástl
za sifony je stejně famóznJ. jako je obtížný přístup do
njch. Proto bylojiž v ioce 2002 rozhodnuto o detailním

pfůzlnmukomínůvevineockéodbočce,zejménavokou
dómu Bezpcčnostních směric, s akcentem na možnost
jejichpropQjeníspovrchem.Výsledkypředčilyočekáyání.
Bylnalezenrozsáhlýzlomekstřednlchpatersmnohako-

míny, které byty průběžně zdolány a ve svých vrcholových partíích konffontovány s povrchem potnocí
stejné výšce t)yla, při akcích v Palmové propasti, obje- radiomajáku. Podařilo nalézt několik slibných míst.
venarozsáhláodbočkamlézajícísevedleshlníhomostu ne;l)Užepovichu-pouhýchl4mbylkomínvedoucítěsně
nad druhým stupněm Palmové propasti, beTá ovšem vedle vozovky naproti vchodu do hotelu Broušek. Pro
s vodní hlaďtiou nekoresponduje. Celý další průběh nasazení ŠachD/ z povrchu bylo však vybráno místo
hlavní části podzemního Sloupskébo potoka od pono" v nedalekém lese. Komín v těchto mlstech byl zaměřen
v Čemé propasti až po aktiv vyékajlcí z S3 nenl dosud 21 m pod povTchem, příbljžně ve výšce 50 m md úro`mí
známý a probíhá mimo objevené paftie zadních částí hlavního koridoru. Ražba Šachty 2Bpočala v dubnu 2003,
Sloupského koridoru. Patmě tedy nelze příjmout daLŠí v dubnu 2004 se v hloubce 20 m podařilo dosáhnout
z hypotéz Panošových (Panoš 1963), zmiňující vyšší kýženého komína a vytvofit tak základ pro no`ý vchod
do rozsáhlého je§kynního systému mezi Sloupskoschopnost dTenovánl ve `/yššÉ jeslqmnÉ úro`mi spodDího
patra Sloupských jeskyní. Považujeme-li 2fl pmvdě- ŠoŠůvsmijeskyněmiaAmaiérskoujeskynl.Vsoučasné
izolovaDých hladin, jež ovšem Debyly prozatím

předmětemmšehovýžkumu.Jezajlmvé,žepfibližněve

době probíhá skružování šachty, rozšiřování úzkých

podobnou hypotézu o vlce odtokových cestách

prostor v komlnech a instalace žebříků. Tyto piáce by
měly být dokončeny do počám) roku 2005. Toto datum
Gregorem(Gregorl974),jepmvděpodobné,Žetytodalší bude dalším přelomem v histori Zkoumání Sloupskoodtokovécesvprocházejícíirimoznáméhydrografické Šošůvských jeskyní a jejich odtokových částí. nebot'
objelpí spodních pater Sloupských jeskyní, zejmém od dovolí skutečně systematiclý a podrobný průžk`im,
propásdq/ III.vchodu do Sloupských jeskynl se spojují zejména další dlouhodobá hydrografická pozorovánl,
shlaimímodtokempĎesCeinoupropastvmístechněkde práce bpografické, geologická bádánl a potápěčské

SíLf°ounpa%:#:Pp:::řvyEídriúri#mk,EiLW,*:to:

předsifoDems3.odkudsloupslýpotokopětvyvěrá.Jak
konstatováno výše mocnost průtoku za S3 jejiž v relaci
s průtokem v dalšlch částech Sloupského koridoru
v Amaeérské jeskyni, nenl tedy pmvděpodobné, že by se
tato dalšl odtoková větev přidávala ke Sloupskému

průzkumy. Je třeba soustředit úsil[ zejména směrem
ke konečnému vyřešenl komunikace vod Sloupského

potohi někde v mlstech před koncovýtn sifone[n Sl.
Logiclqí teďy musl docházet ke zlomu ve směm odtokových vod tohoto paralelnJho odvodnění již v obla§ti

čerpacl pokus v soustavě sifonů S5-S7, ze stiany Černé
a Patmové propasti by bylo vhodné pfipravit kolorační
e}periinenty, speleologiclqr je třeba dokončit výzkum
ve většině chodeb mimo hlavnl koridor, zejmém
v obrovském komíně v Šošůvecké odbočce. Je nutno
rovněžpro`éstmpovánípřcsnýmiinetodami.sakcentem

před Sloupskými Vin(oky a to ve směu kolmém
k dominantní tektonice SSV-JJZ. Pravděpodobný

#+vboddžL=##kTŘv#Í##u##ka::::

potokamezisloupslýmijeslqměmiaAmatÉiskoujesk)mÉ,

potažmo tia Ďůcké propqjenl oboujedcymích systémů.
Ze stany Amaérské jeskyně by bylo vhodné provést

m měřenl Dadmořských výšek. Předpoll všem těmto

plánovaným`ýzkumůmvytvořilasyste"tická,rozsáhlá
a nesmírně obětavá činnost členů ZO 6-25 Pustý Žleb
v letech tninulých. jejLž některé výsledbr jsou tímto

prověřit dalším hydrologiclým průzkumem a hypso-

nmeridýmiměřenbni.

předloženy.
48

3.r.1rodníspeleologiekykorigres
8.-9.10.2004,Moraiisbjkras,SkNJp

HT-

Absolon. K. (1970): Mo"/slý kras. -Academia. Praha.

Boček. A. ( 1944): Nové objevy ve Sloupském jeskynním bludišti - Příroda, 9.

Gre8°r>::;:?|3Ě#o#ko::škťhloogái:gdrogmriihoričásiik"ovéhopovodísioupskéhopotokwMonvském
Gregor, V. (1974): K problému Sloupského po(oka v MOTav§kém krasu. - Sbomík Okre§ního vlastivědiiébo muzea
v Blansku.
Gegor.V.(1974):PToblematikabydrografiepotioméhoSloupskébopotokevMoravskémkra§u.-ČasopisMoravského
musea.

GTegor,ČV#k75ko#kťhá«mEeěspodKůhouajejíchvztahkhydrogmfiíponomvéob]utistoupskéhopotokaT
Př]byl, J. -RÉijmm ( 1980): P`mkva ajejí systém v Ama(érskéjeslqmi. -Studia Geographica, 68, 1 -141.Bmo.

Přibyl, J. ( 1988): Paleobydrografický vývoj a morfotektonika v §eveml části Moravského basu a Amtérské j eskyně.
- Academia. Praha.
Mokrý, T. -Sirstek. J. (2000): Nové oůevy ve Sloupském koridoru AJmtérskéjeslpml -Speleofónm 2000, 29-33.
Mokrý. T. -Sirotek, J. (2001): Průzk`m Sloupskébo potoka v rocc 2000. -Speleofiórun. 2001 : 13-15.
Mokú, T. -Siro(ck. J. (2002): Průzk`im Sloupskébo korLdoni v AinatéTské jeslqmi v roce 2001. -Speleofórum 2002,
32-34.

Mokrý, T. - Musil, F. (2004): PTáce na novém vchodu do Sloupského koridoru Amatérské jeskyně v rocc 2003. SpeleofórLim 2004.

iŤ::##;y:,:(s:lí;?)s;kÉ#ÍéĚť;#Ea§:,::;:o##ešé#řá=ĚÍ-sř#o,-Í:#koo=vvĚ:4kžo=2;,,,l;:,.Ryšavý, Vódička ( 1950): Příspěvck k hydrografii Sloupských jeslqíň za Tok 1948. -Čcskoslovcnslý kras,111/8.

SLezák':.Á'áí4_):ČN::épJ#!3:áv=ksékhdo:yusEcvar°Paalndicvesloupěajejichwtahkponomémusystémusioupského
Vbdička. J. ( 1949): 200le` výzkumu Sloupských j eslqmí. -Vlastivědný věstník moravský.

Fenomén zatopených jes]qmních systému Mayské Riviery
Phenomenon of the underwater caves of Rjviera Maya
ZdenčkMo"
Česká speleologická společnost, ZO 6-25 Pustý žleb

Abstract: Riviem Maye is a part of eastem coast of Mexican semiisland Yucatan by the Caiibbean. The area of carbomtes is
aboLit190000km!.TheyareesaitialJypui€,depositedhomPdeoccntillPliocen.UpliftofpennhsuJainPleistocenepfedisposed

kars( platfom to dymmics speleogenesis. Oft rains penetmed through the porous stirface and crtated the shallow systms that
leadedthewaterothesea.Inthenextperioddierewasmotherdropofthese&levelanditcstisedtheerosionbToadenedexisting
caveswhileerodingdeeperpassages.lnthemearimethepfocessofsecondarykflrstificatíonandcollapsingofthincaveceilimgs
was nmning through and the oenotes occurred. 18 m years ®go the sea star(d to rise to the contempomiy lcve] md diese caves
wae flooded.
Tbday the surface is absolutely flat, covered witl` a jungle. Theie are lagums and oenotes. bgums are big lakes, while
cenote§ can be small, often hidden behind the Tocks. At the seaseide thene are calets where the fiesh watď flows to the ocean.
The cenotes md caves are the really unique ecosystem. Hundrets species of snimals were descnbed in last century,
inc]`iding 37 species of troglobites.

The first bigger system Nohoch Nach Chich was d)scovered in 1986 by the team of Mike Msdden. It was the beginning
of the invasion of divers and inmy other ceDotes and hlometrs of coTTidors were discovered. The exp]orrion of ceootes
cominues ip to now b/ many i)rojects. At the present there am more then 100 cave systems whem 500 lm of undem/ater csve
comdoTs wefe discovered. System Ox Bel Ha is the longest «ve systcm in the world widi 134 lm of comdois.
h 2003 and 2004 dso 2 Czech expeditions were o]ganizd there. They djscovened md made the doamenmúon of more
than 3000m of neur corridois in cenotes Cmgrejo md Jool]s.
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ARclmol,oflcKÉZAIÍMAMmn

Mayská Riviera představuje pás východního pobřežl Dávné os(dlení jednou z nejvyspělejších kultur pĚedmexjckéhopoloostrovaYucatan,táhnoucíseodznámého kolumbovskéAmerilqípředznamenalomožnostidnešníd
letoviskacancúnkjihu.ažtéměřkhranicisBeLize,omý- ancheologických výzkumů. Poěátb/ osldleri sahajl až
vmývodamiKaribst[éhomoře.Nazývámjepodlezaniklé dodobytéměř2500letpředn.l..poslednl2mlnlq/pochází
MayskéciviLi2ace,kterátotoúzemlkdysiobývala.Díky odprvníchšpanělskýchkolonizátorů.Kroměrozsáhlých
své amktivnl poto2x} a pfiznivému klimatu představuj e pyrmidových komplexů v Cobe, Xel ha, nebo Tulumu,
oblíbenou turistickou de§timci. V centilnJ části území. se zde nachází řada osamocených staveb skiy[ých
přibližně ohraničeném měsy Puerto Morelos na sevem v džungli. Samotné cenoty, které byly v tninulosti
a Tulum najihu. bylo od roku 1980 objeveno a částečně využíványjakozdrojepitnévodypředstavujíbohaúzdroj
zdokumentovánovíceDež500lm!zatopenýchjeskynnlch pro nejrůzněj.ší nálezy. Poměmě hojné jsou nálezy
nejrůmčjšíchná§trojů.nádob,zvlřecíchalidskýchkostí
chodeb ve více než 100 jeskyních systémech.
i celých skeletů. Jejich výzkum neustále probniá a řada
stěžejnícb nálezů byla vyzvednuta teprve nedávtio.Vzhledemktomu,Žerozsáhlépl«hyvnjďo2€mljsou
GEoiocHCKÉAHVDROLmcKÉpozNAmcir
dosudzoelaneznámé,lzeočekávaidalšlvýznÉméobjevy.

om

Naúzemíceléhopoloostio`/azaujíimjíkaTbonátyplo€hu

"ospHEoloacKÉpozNAmcy

přibližně190000km2.Jednáseovelmiporéznívápence
usazované od paleocénu až po pliocén o mocnosti

Již samotný povrch Mayské riviery porostlý hustou
džungu je domovem stovek druhů rostlin a živočichů.
Jižně od měšta Tulum se mchází biosfencká rezervace
dynamíclý pioces lmsovění. Hojtié siážbí penetrovaly SIANKA'AN,zapsanánasezmmusvětovéhopřírodního
ponéznímpovichemavytvářelymělkésysémyodvádějící dědictví. Cenoty ajeslpmě pak představují ekosystém
vodu k moři. (dnes nejrozsáhlej.ší je§kyně, v hloubkách skutečněunikátnl.PTvnívýpmvyuspořádanéveficátých
okolo 15 m). KolJsánl a opětovný pokJes mojské hladiny letech 20. století Cmegiho lnstitutem ve Washingtonu
během následujlcích období vedly k postupnétnu popsalo na 300 druhů Živočicbů, z toho 20 druhů
zahtubo`tinl jeslgmní do větších hloubek (zatlm známé mc)globitů.Následnévýzkumy,zaměřenéjižjenmtroghloubky -100m). V měLkých, již značně rozsáhlých tobity postupně popsaly dalšl dnihy, rozvoj potápěn[
sysémech problhal meziúm intenzi`ml proces sehin- a s tlm spojené možnosti průzkumu často vzdálených
dámího krasověDí a také proces řícení tenlých stropů paTtii,zvýšilijejichpočetnasoučasných37druhů.Osm
a `milm cenotů. Přibližně pžed 18 000 tislci lety začalo druhůpakpžedstavujíendemity,vyslqra+jlclsejenvokoll
mořezyolmstoupatažnadnešníúrweňatyto,jižznačně městaTulum.vedvoupfipadcchsejednáoryby,známé
zkrasověléjeskyněbylyzaplavenyjakstoupajícímořstou jenzedvouzdejšíchjeskyní.
vodou, tak sladkou, kterou mořská voda před sebou
vytlačovala a nakonec také vodou s následných srážek.

přibLižně 1000 m, překrývqjícl asi 1300 m mocnou vistw

vápenců druhohorních. Po následném vyzdvižení území
nad mořskou hladinu v pleistocénu, začal velmi

SmEoiLOGiflcýpRŮZKUMAix}KUMENmm

DnešnípovTchoblastijeabsolutněplochý(výška

kolísá od 3 do 16 mn.m.), bezjakýchkotiv povmhových
toků.pokrythustou,neprostupnoudžunglí,vyrůstajícíz Pnrní potápěči se objevili na Mayské rivieře již v roce
několik decimed silné vrstvy humusu.Vbdní hladiny l980,aleobjewětšmosystémubylučiněnažvrocel986,

představujl četné laguny a cenoty. I+guny jsou veliká
jezera s plocbou i několik km2, otevřená na povrch.
vesměsznámá(zx;jtnénazletedkéhosnlmkování)aněktĚré

kdyMikeMaddenajehoýmobjeviliNohochNahchich
a první kilomeoy budoucJho největšlho zatopeného
sys[ému svě(a. To odsta[tovalo doslova invazi

jsou využlvány jako zdroje pitné vody. Cenoty mohou amerických potápěčů a počátkem 90tých let již byly
představovat menší jezera. zčásti, nebo úplně kpftá voblastiznámydes(tkynovýchcenotůavrichkilomedy
skalním převisen, nebo úzké, korodované komlby, objevených chodeb. Jednotlivé jeskyně pak byly
vedoucízpravidladovětších,dosudnezřícenýchdómů. postupně navzájem propojovány do rozsáhlejších sysJsou skpor v džungli a v současnosú je jich známo témů. V prvnl polovině roku 1996 bylo objeveno
několik stovek, zejména kolem nemnohých ce§t, a zaměřeno téměř 22lm chodeti v systému
Dos Ojos, v roce 1998 dosáhla délke chodeb
vedoucíchdo`mitiozeml.Namořskémpobřežlsenachází
četné vývěrové zátoky, tzv. calety - mělké vyvěračbr vNohochNahchichjiž60lm!Vtémžerocebylzlaguny
sladkévodydooceánu.Současněaledocházlkinfittnci Esmeralda objeven sy§téD později nazvaný Ox Bel Ha.
slanémořskévodydovnitrozemlajeskynlsystémyjsou Zajedinýrokvněmbyloobjevenovícenež20kmchodeb
zaplaveny jak sladkou, tak z čású i slanou vodou. Výš- a dnes je s délkou chodeb 134 lm největším zatopenýrn
kově se úroveň halocliny pohyt)uje v závislosti na jeslpmnímsy§témemsvětaajednímznejvětšlchsystému
vůbec. V roce 1990 znložil Jim Coke Qiiintana Roo
vzdálenosti od pobřeží.
Speleological Survey a začal s přáteli shomažd'ovat
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véškerádostupnádataoobjevenýchjeskyních.QRSsje se zároveň stala vyhledávaným cílem rekreačnlch potádnesvpodstatěoficiálnímregistremzdejšíchjeskyní,na pěčů z celého světa.
Vroce2003a2004bylyuspořádánydvěvýpmvy
jejich www stránkách je dostupná jakákoliv aktuální
informace o nových objevech.
ČeskéaSLovenskéspeteolodckéspolečnosti.Běhemnich
Ptůzk`mcenotůpokračujeidnes.voblastisestří- se podařito objevit a zdokumentovat více než 3 000 m
dají četné mezinárodní týmy, pořádají se vetké expedice. nových chodeb v cenotu Cangrejo a cenotu Joolis,
Mnozízpr`míchobjevitelůzdejšíchjeslqmísezdeusadilí objevit několik nových cenotů a navázat úspěšnou
apokračujívjejichprůžkumuadokumentaci.CeláobLast spolupiáci s jedním z meziiúrodních týmů.

Hézwb.qé
1

Sistema Ox Bel Ha

Dé'ka [m)

NaDi l`l"bka [m]

Pačd cmotů

1 33439

-33.5

84
33 (?)

Oq-no kýn

Ob|®vm® kdy

GEO

03A004

M. Madden

06C003

JaspeiAďgeon

08CO01

2

Nohoch Nah Chlcli

61 1 42

-71 ,6

9

Slstma Dos OiG

56671

-„9,1

24

4

Slstema Sac Acmn

251 1 1

-25.0

25

R. Schmm"3Í

06C004

5

Sistema Nandal

21373

",7

8

J. Coke

09„003

6

Sistema Nohoch roln

17544

-19,8

20

Schmitúui6iotl

06C004

7

Slgtema Pondenosa

15019

-16.5

18

S. Gem

02/2000

8

Sbt. Yaxchen Ečt

1 3090

•1 6,5

29

K./G. Watten

10Cm3

®

Sistema Abjas

9743

-12.8

5

R. Schmrtoier

11„001

Sbtema Chao"ol

9193

•28.3

9

A. Matthes

01/2mo

1'

Cueva Gnebrada

9000

-10.7

5(?)

12

SL9tema Camllo

7397

•19.5

4

13

C"a Aenníto

6100

-27.4

3(?)

14

Slstema Acm Chen

5435

-25.0

9

Blrnb#M.eMallk}t

01/2001

15

Slstema Ta| Mahal

5361

-24.4

8

Cmhanmhllllpg

04«004

16

Sistenu Toh Ha

5169

-10.1

3

Bemi/Slefr

05C004

17

Slstema Actin Koh

5156

-16,5

5

F. DovcB

01"01

'8

Cenote Zái»te

4604

-24.4

2

G. 'rv'"3

09/1992

'9

Dzcmot Took

„72

-16,5

5

l'ns"ttles

08„000

20

EsqJek'to ď®)

dl64

-18,3

2

J. Coke

04/1 995

2, Slstema Xel-Ha Norte

4071

Ú.8

2

SctmmgeM>hiiiips

07„004

22

3962

-14,3

2

W. Sklles

09/1 988

0

Cenote Bumnromo

S. Chmkl
Cambrian Frd.

S. Che"d

1993

04„004
1993

23

Slstema Dos Pbcx5

3704

-25,9

3

Dotcl`on/Schmfttrer

08„003

24

Sbtema Joolki

3580

-20,1

5

Czech Spekm. Sď

03„004

25

Sistema Dos Pes

35'6

-13,1

5

F.b"

01eoo1

2e

Slstema lch Tunich

3343

•15.8

6

Schmi"[oovmd

04„003

27

Sistema K'cx)x Baal

32'0

-17,7

6

A. Lat)aMe

03/2004

28

Slstema CrlBt? o

31163

-18.9

2

Meacharn"adden

01C003

5

Blrrbachfl.eMaillot

01„001

2

Davkbsor`/Schmfttner

06A2004

20

Slstema Mlnotaun]

3118

-14.6

30

Slstema Cuti}

2502

-12.2

T&b. 1 : Přehled nejdelš(ch jeslqmí Mayské rivic.y (súv k srpnu 2004)
Tab. 1 : List of longes( caves in Rivicm Maya

IJTERJGemrd. Steve. rhc Ccnoíes o/ÍAe J{i.vzera Mqya. 1.vydóní mlahasssee. USA Rose Pnnting lnc.. Leden 2000.
A Condensed tlistory of Biospeleology in Yuc&tan. (online) Q`iintana Roo Spelcological Survey (cit.2004-09-15)
U RL: <http :// http://ww`ií.caves.oTg/projecvqrss/qrss.htm
A Condensed Geological Chronicle of the Yucetan Platform. (online) Quintana Roo Speleological Survey (cit.200451
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09-15) URL: <http:// http:/^""/.caves.org/projecvqrss/qrss.htm
Lis( of Long Undcrwater Caves in Quintana Roo Mexico (onlinc) Quintam Roo Speleological Survey (cit. 2004-09-15)
U RL: <http:// http ://`ií`ir`ir.cave§.oiE/pToject/qTss/qrss.htm

Krasové oblasti České repub[ilqr - přítomnost a jejich perspektivy
RudolfMud
Ústavgeologjclýchvěd,Př{rodov.Íák.Masarykovyuniv.vBmě,Kottářská2,61137Bmo

Absmkt: Ve svém pHspěvku lÉnticlqr rozel)írám součesno`i situaci na!ich ]mso`ých oblast( a pFednÁšh svůj nÁzor m některé
sdúnky jejich další budoucnost).

ČeskÁrpublikajepoměměbohatámlmsovéoblast].T«obohatstvínespočívápotizevroz]ozetóchtooblastí.alepiel
devšlm v jejich genetické iůznorodost], v zastoupení rů2ných foim a v t)pologické pestrosti kmsového Tel]éfii. Jejich vývoj
probíha] většinou v několika nav2ájem od sebe oddělených časových etap - cyklů. jednalo se tedy o větší i)očet období jejich

imefizivnflio lmsovčnJ. Vývojjednodjvých lmso`ých oblasú byl pmom odlihý, prodělaly svůj specificlý vývoj, ktaým se nsvzájem od sebe odlišují. Krasové oblasti mAjl nepridstavjtelně veuiou vědeckou & hiltumě-společenskou hodnon.
KrasovéI(rajimjesložitýmkomplexcmnejrů2nčjšíchje`ůkterýmisepodsměodlišujeodvšechost&mícht)půlmjin.
JednÁ se nejen o unikffií pfflodu a na ri vázmou faLmu, o pozoruhodné jevy nejen na po`/rchu, ale i v podzemí, kteri svou
tajuphostJvždylákaločJověh.Nsfozdí]odpodstatněplošněmnohemvětšíhonekrasovéhookolLjezdempoměmětmléploše
soustředěno obrovské množsM unikátních jinde většinou nezachovaných objektů nejrů2nějšího druhu Pmto je také objektem
sodiaceléň4yvědníchdisciplinamůžemeHci,žejevlasběkolébkounejcnnašíkvartérnlpaJcomoJogieaarcheoloůe,aJeicelé
řady dalších disciplin. Je tedy unikátním Ppem lmjinyjak z hJediska neživé pHiody tak i z hledi&lca dnešní Živé a v mmuJosti

zde žijlcí zvířeny. V důsledku mimoHdně pHznivých fikiorů zachovév®jí se v kmsu inform4ce nejrůznějšflio druhu z ve]mi

vzdÁleméridosti.
V další Části své pfednášky se zaměřím předcvším m tato eémata:

1. Smtegie dnešn! odboTné price ve vztahu ke spelcoJogii.

2. Knticlý rozbor dosavadní speleologické price.
3. Klady a zápopr ve spolupráci sjednotli`ými odbomíky.
4. Odbomé pLLblihce z knsových oblsstí.
5. Mediálnl pop`Llarizsce price v krasu.
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Besnota netopierov
Vzteklinanetopýrů
Amaondrejbvá,Judftsů]i.Róbeiiondr€jk&ZdenekBeníšek

Ússi:v?mÉff#Eg::P:ýocnh;;::.ůroó\:é;;;:;:=mvecrinársteholekárstva*omenst[ého7M4isiKošice,

In the epizootiology of rabies and rabies-Talated Netopiere, ktoré tvoriadruhý mj.váčší radcicavcov, zohlyssaviruses m important role belongs to bats. The min rávajú dóležítú úlohu v epizootolóSi besnoty (vztekliny,
reservoi[ species oflyssaviruses in Euiope and in Nor(h pozn. edi(ora) a besnote príbuzných lyssavírusov.
America are the insectivorous bats. The haematophagous HlavnýTni rezervoárovýtni druhmi lyssavírusow Európe

(vampire) bats aie the ieservoir species in LatinAmerica. a Sevemej Amerike sú insektivomé netopiere. HemaExtensive epizmtiological studjes gave rise to isolation tofágne netopiere sú hlavným iezervoárovým dnihom
of rabies viruses and rabies-relaeed lyssaviruses fiom besnoty v Latinskej Amerike. Výsledkom ro2siahlych
a lot of insectivorous, haematophagous and hiit bats all epizootologických štúdií bola izolácia rabických a besnote
the wortd over. The insectivorous bats aďe extended a]l podobných lyssavímsov z mnohých insektivomých,
the world over, but the tTansmission of lyssaviruses fniktivomých a hematoffignych netopierov na celom
is limited on eight bat genem: Epíesi.c«s, ^íyoíí.s, svete. Insektivomé netopiere sú rozšírené pocelom svete,
Lasiurus, Lasionycteris. Pipistrellus, Tadarida,
8\le prer\os lysssN[r\\sov Je obrnedzeriý nn osem podov
Mi.n!.opíems and ^Ď/cíeris. In E`i[ope insectivorous bat insektivomých netopierov: fpíesi.ct.s, Aí/otis, JÁLsÍ.«nts,
spec.\es Eptesicus serotinus. Pipistrellw pipistrellus, Lasionycteris, Pipistrellus, I;adarida, Miniopterus
Myoíz.s myoíí.s and other are the main lyssavirus a ^D/cíeris. Na EUTópskom kontinente najvýzmamnejším
reservoirs. The mostimpoitantrole inrabie§ epizootiology rezeďoárom lyssavínisov sú druhy insektivomých
in Latin America belongs to haemaeophagous bat species netopierov EpíeT[.czts seroA."Ls, Pl.pis/re//t® pipísnpe//ďt,
DÉLTmodt4s mmndm. In Australia and offshore islmds Myoíí.s m)/oíi.S a ďaršie. Najvýznamnejšiu úlohu
has been fo`md a new lyssavirus genoDp - Áu5Ína/i.an v epizootolódi besnoty v Strednej a Južnej Amerike má
baí /y.csav!.,ms (Á,BJ) in all fou main species offiuit bat§ hematof:4gny netopier De5nzodtc ronmdm. V Au§trálii
and also in some insectivorous bat species.
a prirahtých ostrovoch izolovali nový genotyp
Rabies and rabíe§-related viruses belong to the lyssaví"su -ÁďťírtiÁ§bJ neíopi'erz' /}i,t,t4vzh4i (ÁBJ) zo
fámily JZ^aódovz.rz.dae, genus Íysfavz.m. Currently aie všetkých štyroch hlavných druhov fruktivomých
in this genLis rccognised seven genotypes. ReseNoir netopierov a tiež aj z niekorkých druhov hmyzožravých
species of genotype 1 are above all camivores. but it is netopierov.
extended also in bats ofNorth America. Bats are select
Vínis besnoty a besnote pribu2né virusy patia
vectors for 5 geiK)types: genot)pe 2 circulates prefer- do čel.ade RAabďovz.rz.dae a rodu Jyssavz.n(s. V súčasTentlyin fiiiitbats ofAfiica. genotyp 4 in insectivorous nos(i je do tohto rodu zatríedených 7 genotypov.
bats of Affica, genotypes 5 and 6 in insectivorous bats Rezervoárovým dTuhom genoqpu 1 sú predovšetlým
of Europe (genus Epíeiť[.c!Í.c -genoppe 5, Myoíz..ť - ióznednhykamivor. alejerozšírenýtiež medzi netcpiemi

genot)pe 6), and genot)pe 7 in fiuit and itBectivorous v Sevemej Amerike. Netopieie sú výlučným vektorom
bats ofAustraLia. Althouů genoqpe 3 wa§ isolated fiom piatich genotypov: genot)p 2 preferenčne cirkutuje vo
shrews, cats, dogs and rodents, the Tesetvoir species ft`iktivomých netopieroch Affiky, genopp 4 v insektiwas till not identified. batsaTe notexcluded. Theactud vomých netopieroch Afriky, genotypy 5 a 6
observations confirm the hypo.hesis, that many v insektivomých netopieroch Euópy. (rod Fpíesí.cets lyssaviru§es were originally bat vinises and only some genoqp 5, Áďyotiť - genot)p 6) a genoqp 7 vo fiuktiof (hem adapted la[er to (erresrial species, mainly vomých a insektivomých netopíeroch Austrálie. Aj
camivore§.
napriek tomu, že genotyp 3 bol izolwaný z bielozúbok.
Transmission and spread of ínfection is influen- mačiek, psov a z hlodavcov, rezervoáno`ý druh zatial'
ced by various factors - colony largeness, migration Debol identifikovaný; netopiere ako rezervoáro`ý dnh
distance, housing type, etc. We have a fcw knowledges nie sú vylúčené. Dotenjšie pozorovania potvrdzujú
about lyssavirus infection transmission ftom bats to hypotéz`i, že innohé lyssavírusy bou póvodne vín)smi
terresrial [nammals, but infecúon transmis§ion between netopierov a len niektoré sa neskór adaptovali na
various bat species has been proved. On the ba§is of terestriálne dmhy, hlavne karnivory.
experimeDts it is supposed, that insectivorous bats after
Prenos a šírenie sa lyssavírusovej infekcie je
natumlly infection are rather little sensitive to bat ovplyvňované viacerýini faktomí - velkosťou kolónil,
tyssavirus: a luge number of bats survíves me natural vzdialenosťou migácie, typomobydlia, atď. Zatial'jetnálo
lyssavinis infection. The infc€tion is tiansmissed most po2natkov o prenose lys§avírusovej infekcie z netooften by bite inside the colony: aerogenous way of pierov na terestriálne cicavce de bol dokázaný prenos
infection is also not excluded, particulady in big colonies. infekcie medzi ró2nymí druhmi insektivomých netopierov.
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The most of bat bjtes am superficid and srike only the
upperpartofskin.1heincubatíonperiodofbatlyssa`Ánis
infection is several weeks till months. The course of bat
lyssavirus infection is §iinihr as at terresrial mammals.
Themainclinicatsymptomsarereducedappetite.reflex
change§, tremor, puesis, pamlysís. The diagnosis is
determined by standard diagnostic me[hods
[eoommendedbyOIEtmnual.

Nazákladeexperimentovsapredpokladá,žeinsektivomé
netopiere sú pomeme málo citlivé m netopieri lyssavln]s

po primdzenej infekcij. Problémom je, Že vený počet
netopjerov prežij e prirodzenú infekcju ly§savírusom.
Najčastejšiesainfekciaprenášapohryzenlminfikovaným
zvieraťom v rá[nci kolónie; nieje vylúčená ani aerogénna
ce§ta prenosu. zvtášt' u netopierov žijúcich vo verkých

početných kotóniách. Vačšina pohryzení u netopierovje
povrchových. ktoré zasahujú len povrchové časti kože.
Inkubačná doba lyssavín)sovej infekcie u netopierov je
níekomo týždňov až me§iacov. Priebeh lyssavírusovej
infekcie je ro`malý ako u terestriálnych cicavcov. InavnýmiklinickýmipihalmichombyjeznLžzmýapedt,2meny
reflexov,b€moqparéza,paralý2a.Diagnózasastanovuje
štandardnými díagnostickýtni metódami dopo"čenými

-uálomom.

History and new discoveries of the Bílá Voda creek riverbed in the Nová
Amatérska cave
Petr Polák
Českáspeleologíckáspolečnost,ZO6-19,Plánivy

River-basinofBíláVbdacieektakesinarea66,6inz.Bílá in the Nová Amatérska cave. After tragedy in 1970 (two
Wda creek is one of two most meaningfiil ributaries of cavedivers died at sudden flood) was dl fiirůer iesearch
Punk`m river which is flowing thn) such phenomem as activities dumped down theTe. These was renewed after
Macocha abyss and Punkevní cave.
1993 year when Czc€h Speleological Society obtained
agreement for perfoming of fiirther researches. In the

EDSTmy
HistoryofdiscoveringofundergroundpathofBíláVbda
credc was started in 1837 year in Nová RÉLsovna inlet,

more expressively after in ínterwď epoch. But Íinal
Macošský sump didn't succeed to pump out md total
length of underground Bílá Vbda rivebed about 1 lm
stayedknown(1933).
Innextperiodresca[chescontinuedfiomimpoitant
localities on a surface. First time was discovered 140 rn

of uderground flood riverbed in Spirilka cave in 1958
yearbutpeimanentactivestreamstillhaven'tfo`md.This
was succeeded after discoveries ín cave „ 13C" in 1964
but nex( way to Macocha abbys was closed by many
otherssumps.Itwasiminreasonforstartingofaproject
ofsumpioofdestiuction.Explosiveworkswasproceeded
unfil1970yearwbennewdisooveriesofBflá`bdarivabed
was done in Stará (1,5 km) and Nová (several km)
Amaeérská cave (bodi in l 969). In .,13C" cave was found
by this way 800 m of a riverbed and less then 100 m had
lefttostaráAnmérskácave.Latestlnownplaceofactive
stieeam was tocated in lnflow sump in Krematorium pait

meÉLntime was discovered inflow part of riverbed in
Spirálkacave(40)m.1982)andcomethrudlunexploi`ed
sumps. In 1980 was come thni „ 13C" to Statú Amacérská
cave, in 1983 to SpiráLka cave and in 1988 fiom No`Á
Rasovna cave to Spiiálka cave. At the end of 80° years
`hrasfinallyknowncontinuanceofBíláVbdafiiomitsinlet
uptoNováAmaeérskácaveinotálairlengthover3km.

DuWDISCovERnEs
Since 1993 year continued exploraúons ppedominantly
in chimneys of Bělovodská t]mnch Kremaeorium and
Labyrinth of M. Šlechty in the Nová Amaeérst[á cave
withaimoffiirtherBíláVbdariverbedfinding.Attheend
of 90d` years was done datailed mp documenta[ion and
water condi(ion measurement in Ki.ematorium and
LabyrinthofM.Šlechty.ItasdeterminedabsenceofBllá
Vbdaincaseofitslowersmteinl,abyrinthofM.Šlechty
whjchisbinhplaceofPunkvariveratnomalcondjtion§.
For reason given was started explorations ín more

pieferable parts of the cave.
At the beginning of 2002 was explored left-side
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branch in the Macošslý corridor near the labyrinth of
M. Šlechty named ChrochtadLo. After takíng out of
sediments and cutting thn) dripstones narrow passage
exhaustedinto17mdeepshaft.Onthebottomwasfo`ind
activeflowofBfláVbdacreék.Do`msoeamleadsrivetbed
with a feti/ left-side ributaries md i( is finished after 30 m
in oufflow sutnp. Upstream continues inflow part 90 m
long.A(fimtůisi§gettingoversumplakethmachimney.
Fromitstopfiirthercontinuesfteaticcanal.Thísis§lowty

active level. Inflow part is conneceed thni very similar

pait-Krematoriufn.Fromoutflowpar.acti`estieamdtains
tounknownpansinšolimovabowldirection(watershaft
whichisflowedpassthruofBílavtiacreek).Connection

wíů the Ldyrinth of M. Šlcchy was no( proved. Total
length of new discoveries in Chrochtadlo part ís about
200m.

In2003yearwasexplomdanotherleft-sidebranch
in the Macošslý corridor between Chrochtadlo and

Šolimova bowl named lNO. Here was discovered smll
chamberwithexpressivethroudsonthebottomleading

goingdo`mtonextpa(triverbedofBílá`bdacreeknamed
Aqualupg. Aqual`ng is predomimntly flooded of active
§trea[n and is finished by inflow sump. This sump was
successfiJlly passed 1 year later fi.on Krematorium pait
inconsequenceofextremelylowwaterconditions.
MaLin ďrectíon of Chrochtadlo pait is same like
direction of Macošslý corridor but is situated in lower

tolowerpaT[sbutriverbedwasn'treached.Atthepresent

timestaysunknownpartofri`dedbetweenChiochtadlo
andŠolimovabowlinairlengthabout500mwhichwill
be explored in (he fi)ture.

NOVA AMATERSKA CAVE
riverbed of B]lá Voda creek
Kr€m.torii]m, Chrocliúdto
measured by: membeTs of zo ČSS 6-19 Plánivy,1998-2003
dTavm by: Polák P.

digítalized by : Polák P. . Roth T.

instrments : comi)ass. climmeter, tape
ZO ČSS ó-19 PLÁNTVY. 2003
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8. -9. 10. Z004. Momiislq/ kns, Sk"p

Názor na stáří jeslqr]iě Na T\iro]du na zák]adě pa]eonapjatostm' am]ýzy
Ivanpoul

Čekáspeleologickáspolečnost,Z06-]3Jihomom`dýkras

Abstract:PavlovHillsa]esi(u]itedonthesouqiofMomvia.ThehillsaiebuildupofalimestoncsoftheKlcntricefomationsnd
theEmstbrumlimestone(Jumssic).nerockswcoemodeledbythelcaisticeDosionsincetheendofJurmsicscdimentation."e

erosionofthelimesmeschangedwithsevemlmarinetransgresions.melimestom§alsoweredefomedbytheAlpinete€tonic

tnovenmts.

pŘEEUDaol,oGIENEmužšftlooKmí
Pavlov§ké vrchy tvoří `mikátní přírodnl scenérii jižní
Momvy.Paivtovskévrchyjsoubudoványpředevšlmvá-

penci, které během miliónů rolri podléhaly krasovětií.
Krasové jevy jsou nejlépe vyviDuty a zachovány
vpfirodnínezemciTuiold.pobLížměstaMikulov.Jeskyně
Na Turoldu je nejrozsáhlejsím jeskynnlm systémem
v oblasti Pavlwských vrchů.
Pavlovské vrchy ležl na styku Českého masiv`),
sedimentů karpatské předhlubně a příkrovů Vnějších
Západních Karpat. Pavlovské vrchy jsou tvořeny

Polsko). Pokud se v příkrovech vyskytují vápencové
bloky (např. Pavlovské vrchy), jedná se o úbžky, které
byly vytrženy z podloží a při násunech zakomponovány
domladšíchsedimentůpohybujíclmsepříkrovem(Roth
lgm).

předevšlm mezozoickými vápenco`ými bradly (obr. 1 ),
která jsou začleněna do flyšových sedimentů příkrovu
ždánické jednotlq/ O.lly,jllovce, pískovce). Rozšíření této

jednotky je na jižní a střednl Moravě. Nejstarším

mteriálemťvořícLmbmdlajeklentnickésou"tví.Jeho
spodníhranicejetektotiická,svmhníhranicitvořípjtx:hod

doemstbmmskýchvápenců(mášl992),herédosahují
stáří hranice tithón/berias ( 141 Ma). Sedimentace
svrclmcrlĚídovéhoklementskéhosouvrstvlzačalaažpo
dlouhé době enoze v cenomanu (Poul 2004). Souvrst`ti se
ukládalo na výrzLzně nerovnou a zkmsovělou pLochu
emstbrunnských vápenců. Ktemen(ské souvrstvl
kontinuálněpřecházídonadložníhosouvrstvípálavského
(StránJk a kol. 1996). ktené sedimentovalo do svrchního
cai]ipai)u(±75Ma).Svrchnokampanskáhmnicejepravdě-

podobně též tektonická.

Obr. 1 : GeologÉcký Ťez přes vrú DMfi.
Výsvětlivky: 1 -jllovce a vápence klentnického souvist`ú

2 - cmstbnimské vápence, 3 - sedimenty stářl svrchní
křída (cctiomam.oniac), 4 - flyšové jednotb/ (paleogén),
5 - scdimenty karpatské předhlubně (eggetLburg-baden).

6 - yýznamé zlomy.

TEK]"CKÝVÝV" OKOLÍ

popis iESKyNNÍCH PRg[ORA NĚKTERÉ

Pavlovské vrchy jsou situovány na styku dvou

VÝSI.E}"

!áie:;;ziá:Í:d;!i#dg::iiíj,;Íiyei#oiFš:nťgižsícgs';ucÍ;=i;B;i#iFF;;iži;Í
Podzemnlkrasovéjevyjsoudochoványvedvou

:::_:::_i:i:-:::-::::::::-::::::-i:--::::_::::::::::::::i:-i:---_::::::::::::-:-::::::::::ií:--::-::::i-::::[::;-:É:.:::---:i:--::--:-:::i---:_:::i:_::-::-::::_:l.::-_--::-:-:i:
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Sainotnáje*ynějerozdělenadoněkolikapater.
VsaJpzačínáStarousínl-krasovo-tektonickouprostoiou.
Znílzepokračova(buďdoHomíchpaternebonávštěvní
trasoudoBalvaDitéhodómu.Nastěnáchspqjovacíchodbyjsouzachoványdrobnépaličkovitéútwa[y®isolíty),
kteiéŽadímedonejinladšíkrasovévýzdoby.Tjnoútvary

majldélkukolemlomamaximálně2mmvprůměni.

TjAochů/rozhodněnevzniklyaktivnímvodnlmtokem
V nižšlch patrech Liščl dítyjsou pozůstatlqr i po

krasové činnosti akúvního vodního toku. Z důvodu
silného tektonjckého porušení je ale 2načně obtížné
sestavit schéma původnJ jeskynní chodby, vymodelovanéaktivnímvodnímtokem

Narizimroku2002bylobjevenpmpqjujlclúsck

Balvanitýdómv2niklpředevšlmdJkytektonjcké
činnosti zlomů, řícením vápeDcových bloků. ale rovněžmodelaclakti`mímvodnímtokem(Bosákakol.1984).
JeskyTinl chodba byla přemšem mohutným zlome]n.

ktefýpiocházlskrztiěkolikjeskynníchpater.
VnižšlmpatřesenacházíNetopýfidóm.Jdo`mik
jemjatýpředevšímstektonikou,aletakésezdevyskytují
sintovékůdy(vizBosákakol.1984).ZNeeopýříhodómu
se lze dostat do Síně konce (obr. 2), cožje chodba ukon-

čenázlomem,mjehožpovichujsoudokladyponěkolika
riznýchpohybech.Zazlo]novouplod]ouzžejměpokračujl
chodby, které mohou irit vztah se sousednljeskynl [7 -

mezijeskyníNaTurolduaLišč(díroupřessystémp`iklh
vHOTníchpatrcchvje*yniNaTurotdu(Kolařík,Frgála
aKos2003).

Homí patra jsou čistě tek(onjckého původu,
vznikly zřícením bloků vápence a nejsou zde žádné
důkazy o proudící ziebo stagnujlc[ vodě. Výjimkou je
po`memmuvelblouda(Kotařík2000),kerýkomunikovd
s nižšíri patiy, aje zde zastoupena korozi`mí výzdoba
(t2w. tuotdská) a pisolíty.

Dn5KusE

Liščí dířa .

V nejspodnějším patře je situován Jezerní dóm,
k[erývznmpřede`/Šlmvodníkorozl.Vnejspodnějš(části
j.eijezíd[o,k(eréseyyznačujevelmipromětilívouvýškou
vodnl hladiDy. Podle Bukhardta ( 1958) je výška vodnl
hladiny spjaLa s dešťovými srážkami a táním sněhu.

Po skončeri §edimentace erns(brunnských vápenců
existovdy4časovéúseky,běhemníchžmohlodocházet
ke krasovění vápenců. Jedná se o dobu během (1)
smtigrafickéhohiátu(tidioti/berias-cenoman),kteTýzačalpozakorienlsedimentaceemstbrunnslýchvápenců

Tytodomněnkypodpomjlianalýzypodzemnívo a přcd nástupem sedimentace ve svrchnJ křídě. Dalšl
dy z Jezemího dómu z roku 2003. Podzemní voda je možností je vznik krasových jevů po skončení seďcharakterizovánajakomímězásaditá®H7,482),alhuo mentace svrchnokřldových usazenín (2) zhniba od hraje 0.4.10.' moM. Podzemní voda je chartalneristická nicekřída/terciérpopoěáteknaso`rinlpřBcnwůvnějších
DízkýmíkoncentracemidalšÉchstedovanýchlátek:NO.- Západních Karpat (eggenbug). Ke krasověnl mohlo
(50mg.l-'),N02.(Omg.l-'),amoniak(ODLg.l-`).
rovněž docházet (3) během eggenburgu až badenu, kdy
SousodníjeskyněLiščídífazačínáNízkýmísíněmi, došlokDěkolikamoŘkýmttmsgresímaúst`půmmoře.
což jsou prostory, které `milpí předevšlm tektonjckou Poslednlmožnost(4)kdydocházž;lokelmso`něníjevdobě
činností. Od těchto síní pokračují jeslpmní chodby skrz
po ústupu badenského može (Zhruba pĎed 15 Ma).
Průvanové úžiny a pokračují tzv. Falý]slýri chodbri
Přesné stáří lmso`ých útvari v Pavlov§kých
(Kolařflc,F[galaaKos2003).T)nochodbyvzniklynazlo- vicháchjeproble]natickéstanovít.Datovmlzelmsovění
mu o orientaci zhruba S 340/30°. Chodby rovněž ncjstaTší(l)anejdadšl(4).SamotnájeskyněNaTuroldu
překonávajíněkoliksubveitikálníchstupňovitýchztomů.

rozhodněvznikalavněkolikaetapách.
0 tom. jak se na morfologii jeslpmě Na t`mt)ldu
podepsla nejstarší etapa ( 1 ), můžeme pouze spekulovat.
Jeskynníchodbyjsousicevelmistaréaporušenémnoha
zlomy,alenevyskyb]jísezdeaueochtonnísvrch"ikřídové
sedimenty, které by indikovali cenomanskou mořskou
transgresi do volných jeskynních prostor.
V KTystalové chodbě je sice možné pozorovat
zelenéažzz;leno-žlutéjflovitésedimenty,kterésenápadně

podobajísvichnokřídovýmjllwcům.alejednáseoseditnenty,kterésembylypĚeplavenyzpovrchu(Poul2002).
Vrámcivýzk`mubylysedimentyplavcny,debyhz].išóěna

pouzepřeplavenáfaunajehlicmoĚkýchhub.Sedimenty
stejné geneze se v rnnohe[n většlm měříthi vyskytvjí
v Hlinité a Kruhové §lní. Výskyty přeplavených
glaukonitických jílovců a plskovců v jeskynních
prostorách je možné impovat i pomocí gamaspektTometrických metod. Je§kynní prostory, lneré komunihijí

Obr. 2: Jihovýchodnl stěna nad vstupem do jcskyně Na
Turoldu se sys(émcm poklesových zlomů.

#ť.hi=nja„,uŠ#.i,:kíi%i#|?o#Tr*ž*ě
svrchnokřldové sedimenty vyskytvjí pouze přeplavené,
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znamenáto,žejejeskyněNaTuoldumladšlnežs`Íichnl rohodněnelzespqjovat`mikzlomů,kterépmtimjíchodkřída,anebosedimentybylypozdějizvolbýchjeskyiních byvjeslqmiNaTurolduamělyrovněž2anásledekvznik
poklesovýchstupňůmdvchodemdojeskyněNaTuroldu
prostorvyklizeny.
VznikjeskyněNaTuiolduvdalšlmčasovémúséku aLiščídliy.NaprotitomuBosákakol.(1984)spQjujeDrto

(2) j.e velmi nepnvděpodobný. Během této doby mohla
sicepůvodníoblast.odkudpocházejÉbradlapavlovských
vrchů,podléhaterozi.aleer[istbrunnské`úpencezůstaly
zakpné dnes dochovanýmí asi 100 m mocnými vrstvami
sedimentůsvrchnllňdy,lnaémohlyvelmidobřevápence
izolovatodjekéhokolivkrasovětií.
S největšl pravděpodobností se jeskyně Na Turolduzačala`or`ů.etažběhemčasovéhoúseku(3).kdyběhem někoLika niliónů let došlo k několíka trmsgreslm
aústupůmmoře,merébylyspjatysnasouvánímpžn"rů
ex(emích Západn[ch Karpat. Z paleompjatostního
`ýzlc`mupoula(2004)vyplynulo,ženěld;erézlomy,kúré

pohyby až s gravitačnlin rozvolňováním bradel po
badenu.

ho hypotéz`p která klade vznik jeskyně Na TuTotdu do doby před a během badenu, svědčí i fÁkta, Že
většina obnažených vápencových stěn nese m povrchu
skulptup/,kterévzniklyrušivoučinnostlmoĚkýchmlžů.
Rovněžinavápencovýchkamenechabloclch.kterévycházejí na povrch z mladš(ch flyšoidních homin, se
vyskytuje jehličková výzdoba. kteTá j e běžná v jeskyri
NaTurolduiLiščídlíe.TytokÉmenyablolq/(doveLikosti

2 m) vycházejí na povrch v mlstech přlrodní památb/
RůŽovýkopec,kteráležljihovýcbodněodBavor,poblíž
porušují jeslqmnl chodb/ (obr. 2, 3, 4,) mají shodnou silnice Bmo-Mkulov. Kameny a bloky prodělaly
orientaci jako zlomy, které segmentují stavbu Pa- krasověn[ a během tektonických pohybů v mladšlm
vlovskýchvrchů.Rovněžmdjchdošlokesměiwěstej- miocénu mohly být obět pohřt)eny a v současnosti
ným pohybům. K vý2namným tektorickým pohybům opě®"ě exhuovány.
Na vzhledu Je*yně Na turoldu se rozhodně podocházelo v průběhu spodnmo miocénu pfi nasouvánl
příkrovů.Piú`éstakovýtnipohybymůžebý(spjataTeak- depsala i nejtnladšl ffize lmsověnJ (1)+ Některé dřívě
tivace (nebo vznjk) zlomů, které porušily jednolitou ahi`ml zlomy j§ou porostlé sintro`ými nácky. povrchy
stavbu chodeb jeskyně Na Turoldu Následujlcí paleo- jinýchzlomůjsoukorodoványstagnujícípodpovichovou
napjatosLní ffize, kterými bradala Pavlovských vrchů vodou za `miku tzv. .,t`iroldské" výzdoby. V současné
prošla jsou již sF)jata většinou pouze s gmvitačnJm
rozvoLňován[m bradel. S tímto rozvolňováním však

doběvněkerýchčáseechjeskynědocházlro"ěžkevznih nové krápnfl[ové výzdoby.

Obr. 4: Téktonická mapa systému jeskyně Na Turoldu Liščl dh.

Obr. 3: Sffi konce -zlomem ukončcná chodba.

ZÁl"Í

ukončením tektonických pohybů (kapat/baden.15 Ma).

Zlomy, ponišující jeskynní chodby, které vznikly
V jeskynnlch prostorách byly zjištěny přeplavené proudlcímpodzemnlmhso`ýmtokem, byly aktivovány
svrchnokřídové sedimenty. Výslqrt svichnokřldových během paleoDapjatostnlch ffizí. Ty probíhaly během nasedimentů v jeskymlch prostorách je spQjen s tekto- so`ivánl příkrovů (25-15 Ma).
nickým porušením vápenců a jejich sptachovánlm do volNěkteré jeskynnJ prostory vznikly během gmviných prostor.
tačního rozvolňovánl bmdel po skončení msouvánl příNěkteré jeskynnl chodby vznikly až po uloženJ krovů, zhruba před 15 mi`. let. Další prostop/ vznikly pří
svrchnokřídových sedimend (100-70 Ma), zhruba před koTozi způsobované podzemnl vodou. Ostatní prostory
58

3.narodnispeleologicDkorigres
8.-9.10.2004,Mora`rslQluas,Sloup

vznikly nebo byly modifikovány ficením bloků během
lomové čímosti v piimí polovině 20. století.
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Sloupské údolí - dosud nepublikované výs]edlqr průzkumů ze šedesátých let
20. století
The Sloupské Valley - unpublished results of exploration in the sixtees of last
Century
Ladishv Slezák
Abstract: The explomúon in S]mpské VdJey fi`om 1960 to 1965 was íbcused on Sloupsko-ŠoŠůvské Caves. New csve systetn

msfoundbehhdtworocks,mmed,E`tropeandlndia..anditmemtalotofne`iílmowledgeabouigeologymdpaleohydrogmphy.
Exi)loration was no( finishcd becouse of collapsing of enmce in 1965 .
In the same time new explorstion in oDe of entrmces of SloupskcLŠoŠůvské Caves started and opened safe way

to unhown pans. Exploration was not finished too, but discovery of these parts cotild be a key to next discovery of ]arger
system in wesiem side of the Sloupslcé VdJqy.

ÚV®

(pod vedením autora) jako organické části Moravského
muzea v Bmě. .Jcrasové" oddělení skupinu podporovalo
V období mezi léty 1960 -1970 bádala v oblasti Sloupu jak ma(eriálně, tak odbomě. Badatelské úsilí skupiny
a to vel[ni intenzivně malá, ale velice mvnl speleoloScká `/yvrcholilo objevemje§lpmí za skalish E`Íiopa a lndie.
skupina. Vznikla z iniciativy oty ondrouška, který byl Bohužel se do roku l965 nepodahlo pronilmout nadvou
v kontam) s profesorem Karlem Absolone[n až dojeho kri(ických místech do dalších předpokládaných
smrti v roce l 960. Ondrouškovýri spolupracovníky byli pokračování systému. Na konci Kulmové chodl)y byl sice
Jan Kachlíř a RjchíLrd šikula. později Rjchard cendetín. překonán bahnitý sifon, dalšl postup však nebyl v silách
Příležitosměveškupiněpraco`alacelážada píšezájemců, skupiny. Rovněž tak plánovaná šachtice ve štěrcích
než vytrvalých badatetů. Skupina se v roce 1960 úzce hticošst!ého sifonu nebylrealizo`Ána. maimlmajediným

přimklak nově založenému Oddělení pro výzkum kras`i

důvodem bylo ŽHcení v§tupní šachty po seismickém
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pokTačuje chodbička dále k severu do prostomé sLňky,
jejlž svah tvořený §utěmi s vtroušenými drobo`ými
valouny prudce stoupá k západní stěně. Asi ve 2/3
stoupánl svahu při seveml stěně je piůlez pod Velký
kcmímKominmášiioceelirickýp[ofilrozněri6,Ox3jm
Vzhledemktomu,žednčlvýsledkyvýžk`muzasifonem nezjištěnévýšky.Podkomlnembylaznatelnávzduchová
m konci Kulmové chodby byly v rámci tehdejších cirkulace. Stěny komím (dosvlceno cca 20 m vysoko)
možnosti zdokmentováJiy, mohly by posloužit k opě- jsou hladce erodovány a bez speciálnJ horolezecké
tovDémuproniknutidosystémapfipadnéinudokončenl výstroje nepřékonatelné. Komín má válco`ý tvzD. Jde
započatých naděj ných pmcí. Výzhimná skupitia taktéž evidentněoobrovskýmrmitvykrouženýgmvitačnlerozí

otřesu v rwe 1965. Znovuobnovení šachty (hloubh 27
m) v blokové suti bylo mimo možnosti skupiny i jejích
následovnm. VýpLňo`ý batvanitý zával průr`oÍ za skaUskyEvropaalndiesedaldopohybuadnešnísituacejiž
ani nedává jedinou indicii k lokalizaci bývalé šachty.

sledovala několik mdějných lokalit pfi úpati východní
údou strině údoll. Otvírkové práce byly prováděny
Dajednéznejananivnějšíchventarolpodhžebenáčiotec,
MaihaSynadálenaPropástceu111vchodudoSloupskošoŠůvskýchjesbíní.Jakjižbylovýšeřečeno,zveřejněDí

za pomcN=í hrubých fluviálních imteriálů. Z dolnJ části

hlavní slňky pokračuje k severu krátká spojovací
chodbička,kteráselomldosměruvýchod-západaústí
přímo pod další,Větrný komín. Opahije se tu chodt)a
Velkéhokomína.Jetéměřjehodvojčetem,jehovýškaje

výsledm těchto prac( má za úkol doplni. již historické neurčeDa. ParaleLní, menšl komín byl zdolán do výšb/
mezÉHy,které`miklypoúkončetúčinnostiskupinyvtéto 40 m, konečné výšky nedosaženo. Východo-západnl
cbodička je za Větmým komínem prolomem dvěma
závitkovitými propadlinami v sedimentech. Na konci
velkou šanci ke konečnému vyřešení hydrogmfe odto- chodbičky pokračuje k §everu neprůlezná úžina do
kových cest Sloupského potoka v jižním uzávěru neznáméhopokiačování.

|°d#ivývrzgťss°E;ež?emb?|e3%upS#E#

SloupskéhookTajovéhoúdou.Nenlpochyb,žespolečně
vyvstanou i otádq/ cest přítokových a hlavně odkrytí
všech(ti?)hlavníchpodzemníchkoridorů.

spoLup#;e±ěíoáošťrimheonmm,::,et;.p§*:]kbsyEíoLF,e,

aby zhodnotilj situaci a popfipadě se pokusiLi komlny
zdolat. Závěrem bylo konstato`nino, že stěny komínů
neposkytvjízáchytnébodyproklasickoutechnikuajsou
zdolamépouzezapoužitícchnjkspeciálnídi.Kdalšlmu
pRosroRyzAslFo"NAKONclKulMovÉ
borolezeckému průzkumu již bohužel nedošlo jednak
CHmBY
zdůvodůopětnéinundacesifonu,jimkzdůvoduzavalení
První výzkunmá výprava dorazila k sifoDu v r«e 1960 vstupní Šachty do celého systému.
Zůstává tak Dedořešno jedno z mimořádně
(O.OndroušekaJ.Fadriia)zz»ituace,kdy§ifonbylplně
důležitých
míst, které by pfine§lo jedmk veLice cemé
inundován a dotován slabým zurč(cím přítokem ze sz.

směru. Chodbu sifonu modelovanou jako někoLik med
šimkou.alevelminízkouklenbovitouchodbuplnilavoda
ažkestropu.Dnosifonutvořilybahnitésedimentynapovídajlcí a spojenl s powchem údol[ (o[ganické tlející
nmeriály).Pozdějslsledovánltutotcoripotvrdilaabyla
dokonce vysledovám přímá souvislost přltoku s hydro-

pozmtkygenetické,jedmkmohlouěitmísto(místa)ke
2novuocvřenlnedobádanéhokomplexujeskynJznEvropoualndil,komplexu,kterýjakonejsevemější,zasahuje
až k samotným kontaktům vápenců se spodnokaTbonslými sedimenqí (souvrst`ri rozstáňské).

gTafickou situacl v povrchovém řečišti Sloupského
potoka. Dne 26. 7. 1964 nastala situace, kdy bahno
v sifonu Wořilo souvislou vrstvu bez přítomnosti

vEr`rmROLApoDHŘEBENÁčlomcMATKA
ASYN

nadrženévody.Sifonbylotevřen.Mezistropemadnem
byly mezera cca 40 cm a protahoval průvan. Průnik za

Následně po zŽLvalení přístupu do systému jesprnl za
Evropou a lndil se pokusila sloupská skupina o sondáž
#:ndeuLhsk.uoffihíu*kč:eE§vfiEPÉkLs.,fi:Lne#byŤ; ve volné su(i na úpatí výše zmíněných hřebenáčů.
skutečná§peleoloéckáMůdh,nicméněbylap[otažem Výraznáventarolaslibovalamožnostprůnikudoneznácesta pro následnou expeďci. která p[osbry zmapovala mého systému mezi Evropou a lndil a prostorami
a pokusila se (Deúspěšně) o fotodokumentaci. DokumentačnlskupinutvořiliL.SlezálLV.VojffaM.Zahraddček.Expediceseuskutečniladne29.7.1964.VýsLaĎ[em

Sloupsko-šošůvských jeskynl (Nicová, Eliščina).

V zinmím období byla provedem kouřová zkouška
m konci Nicové jeskyně a pachová zkoušh ze sevemí
části jeskyně Eliščiny (merkaptan). Ani jedm z obou
jezhotovenýpůdorysprostorzasifonem,kterébylyvohě
zkoušek neprokázala souvislost s ventarolou. Byla tak
pfistupné.Kměřenlbylopoužitogeologickébokompasu
apásmPůvodněZhotovenámapkajevměřítku1:200, znovu nastolena ocázka existencc souvislé linie propast[
propotřebyeéoopublikacebylapřizpůsobemplánucelé- pfi východnlm úpati svahu údou. Tato Linie začíná na
samémkontaktuvápencůskulmskýmisedimentyakončí
ho systému a připojenzi.
Zaukončenhsevemíhoramenesifonupokračuje až při ústí do Pustého žlebu. Zatim co inmdovaný úsek
stoupQjlcíchodl)ička,kterásepo3mTozdvojuje.Kseveru Sloupského údoll pfispěl k ote`rirání ucpaných vstupů
odbočujestoupaj(cíchodbičkadoimléslňkypodkomln do propas(Í, mimoaktivnl část lirie je skryta pod
uzavřený bokovou vápencovou sutl. Od odt)očky sediinenty (sutě, fluviálnl materiály).
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Otvírkové práce představovaty zahloubenJ do
volné vápencové sutě plytkou, asi 1,5 m hlubokou
sondou. Z této sondy bylo pokračováno podkopem
většíchskalníchblokůvesměnipodskalníhřebenáěeve
snaze docílení souvislé skalnl stěny. Vzhledem k tomu.
Že celé dllo bylo prezentováno pouze jako orientační
sondáž, nebylo řádně techniclq/ zajišťováno a se zvyšujícímzahlubovánímúpadníhodílasezvyšovaloriziko
závalu, byly price po cca 6ti metrech přerušeny. Skalní
stěny dosaženo nebylo a výsmp teplého a vlhkého
vzduchu směřoval stále z volných a veuce labilnlch suti.
Dalšl slodovánl průvanů by 2namenalo založenl Šachtice
rLa hlavním tahu a techniclq/ náročné zahloubenJ.
NaprostoproblemtickoubysetakstalavýkopovádepoDie, kterou z hlediska ochranářského nebylo možno
ukládatuústidíla.Sondážbylanáslednězmřenaaterén

zablokovamé balvanítou sutí. Ve vzdálenosti 16 m od
vstupní úžiny se celá pro§tora loml do směiu SZ a iná
stoupajlcí charakter. Cca po 10 m končl chodba v balvaniých sutích. Asi v polovině vzdálenosti z ní odbočuje

chodbičkaopětjjz.směreDkdekončíopětvsutích.Před
ukončením je závrtovitá, asi 3 m hluboká prohlubeň.
Zajímavýmje`/em,keerýbylomožnovprůběhuprůzkumu
pozorovat. byta aktivní vodoteč,jejfž tok vyrážel od S do
hla`ml prostory, stékal po stěně k nejnižšímu místu a tam
se nořil do dalšího neznámého pokračovánl. V (ěchto

partiích chodbu protíná sutí zavalená chodba, která
prudcestoupákJJV(podpfopadajlcísezá`mvpravood
vchodudopropástlpí).Nedalekotohotomísmsepodařilo
wolnitdalšlpokračovádídonJžepoloženýchpar[ií(opět
založených na směn) SSV - JJZ), které tvoří horizont
směřující k JJZ a zasahujícl pod propadající se zá`d
Zajl[na`ým `ikončením je balvanitý zával v koncové

uveden do původnflo staw.
V samém úpatí svahut těsně u řečiště potoh je chodbičce(vizplánek).pfijehožpokusuouvolněnídošlo
několik aktivních ponorů, které indikují přítomnost málemkmgédii.Rcendelín,ktaýuvono`mlsut'mkonci
ver(ikálníkom`mikacedopodzemí.Nedaleko,podskalní chodbičlqr koti§tatoval, že pozomje pulzující průvan.
stěnou (v místě bývalých WC) je evidentně slqno ústl Podařilo se mu uvolni( průhled do nezDámé (vertikflní)
do dalších neznámých propasti.

prostoryvjejEpiotistěněvzdálenéněkolikmedseúso-

PROPÁSTKAUVCHODumDOSLOUPSKO

val profil mohutné chodby. Průhled uvolněnou §utí
nedovolo`ml do neznámé prostoď řádně nahlédnout. 0.
Ondroušek vysffidal J. Cendelína a snažil se průhled

ŠOŠŮVSKÝCHJESKYNf

rozšířit. Způsobil však náhlý sesuv skalních bloků za

uvolňovanou úžinou a jejl opětovné zavalenl.
Ihchapřítomný R. Cendelín vytáhnul bleskově za nohy

Tato lokalita byla několik let pozorována ve vztahu
krůznýmhydrograficlýmsiuiachnasloupskémpocc>ce.
Nápla`Íy sedimentů měrily svoji pozici i mocno§t
azDemožňovalytakmožnostvolnéhoprůnihidodalšího

0. Ondrouška z úžiny a tim mu patTně 2ŽLchránil život.
Dalšípiácemtétolokalitěskupimjižneprováděla.

následovně po 2mapování známých prostor bylo možno
konstatovai Že inkrimjnované koncové místo 2a zá"lem
úžiny uzavírá evidentně přlstup k mohutné prostoře

polcračo`áníperiodiclqíalrivníchponorů+Vprůběhuroku
1964 využila skupina inožnosti tcchnické spolupráce

s Moravským muzeem, které zahajovato rozsáhlý ®atmě propasti), kteTá se nacházl pod stále se pTopaarcheologickývýzkLmvjeskyniKůlně.Viámcipfipravy dajícím závrtem vpravo od 111 vchodu do Sloupskobyly postupně 2B pomocí trhacích prací likvidovány šoŠůvských jeslqmí. Mohlo by se tak jednat o innoha
betonové podlahy (pozůstatek po podzemní (ovámě badaeeljpředvídanoupropastskupinyPostmnnl,Kolmá,
z období let 194411945) uvnitřjeskyně. V souběhu této Nagetova. Pro zpesĚení smd jen citace J. V. P[ocházky:
akce ®rováděné aubrem) byla pod stupněm Propástlq/ .JComín tentojest v cetistvé skále vodamí vymlet. Homl
rozšířeiiavdétce6,0mskalnlúžim.Podafflosetakotevžít část končí na svahu mezi Kůtnou a třetim vchodem. Svah
bezpečný přísmp do dalš(ho pokračování systému jesttTavoupoiostlý.NikdomátušenJ,žetujestucpaný
založeného na výrazném směru ssv-jjz poruch. ocvor strašné propasti Sloupské." Toljk citace. A co když
Speleologové pronikli do modelovmé prostomé chodby 0. Ondroušek a R Cendelh nahlíželi právě do nl !
spádující k JJZ vjejímž stropu jsou dva kotníny
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Obr. 1: Nově objevené jeskyml prostory v Šechtě zn Evropou a lndil ve Sloupě.
Obr. 2: Propástka u vchodu č. 111 Slo`psko-šošůvských jeslpmí.
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The flood loam deposits inside col]apse donnes of Postojna Karst (Slovenia)
Záplavové hlíny v závrtech Postojenského krasu (Slovinsko)
Uroš Step!šnlk'), MuaD Gerš]2)

::r#?#%Ť#ť§#+rm#:fio=:vMm;vk:JVTi:'V"BkmTK:,:::2:j6u::Ú=B:ť':
Abstrakt : Na krasovém povichu SlovLmh sc nachéz{ vice nez 100 většlch zóvrtů. Jej ich dm pokrývají scsuceoé bloky homin.

jllovitohlinité scdimcoty nebo půda. Na ponomém olmji lmsu, kde voda tmn§porbije větš( množství alochtomlho materiá]u
tvoH dm zá`m jllovité sedimadténl blo§iny". Podrobně jsme studovali 15 veLkých závrtů v blízkosti systému Postojcnské

jeskyně.Ukázalose,žcúTovnějllovitýchsedimentůscvsousednlchzávrcchnacházej(mstejnýchmdmořskýchvýškách.Tyto
vý§kové úrovně jsou dobb srovmtelné s výškovými úrovněmi záplavových scdimentů v bllzlých jesbícb prostorách.
PťoccssedimentaceanáslednézarovnÁnl`mmzá`nmtiastejnoumdmoŤskouvýšlnijsouoÁsledkemzáplav,ktcrédosahovaly

nade dm tčchto zá`ú čímž umožnily traiisix)rt a naslednou sedimedtaci a zaro`máii( povTcliu scdimcntu.Na základč studia
nadmořskýcb výšck scdimcotu můžeme bllže charakterizovat dymmihi sedimcntacc v lmsovém podzcml.
Abstract:SeveíalhudrcdcollspscdolincsarerecoTdedoDtheSloveoiai)kustsurfacc.TheirflooTsarccovercdwithboulders.

sc" or a soil ]ayer. In ponor karst artas, wl)cre watcr transports significant amount of alloclitonous material, mai]y collapse
doline flooTs arc made level by dcposie of loamy scdimcnt.
1hisdisctissiot)relatesto&detaitcdstudyoft5oolLapscdolii)esi)cartl)cPostojmcavcsystcm.l,oamysediment&ppeaTs

wid)in scvcral neighboTLng collap3e dolii)es and coveTs their floors at &pproxi"tely the same a]titude. The sedimcnt level

pftservedintl]ecollapsedolincsiscommonlyatthesameetevationasfloodloamdcposits`rithitinearbycoves.lttmspiTesthat
thc flattenii]g of the collapse doliBe floors is a result of flooding insidc the lmrst that cxtended above the origiml flooiB of the

collapse dolines. [t is possible to prcdict some of the scdimcntat]on dyna"cs insidc thc karst on the basis of the elevstions of
the loamy scdiments withiti the collapsc dolincs. On the other hadd, it is aLso possiblc to find out about collapse dolit]e
development by studyibg the piocesses insjde cave systems.

INlmDU-N

appeamnce of the flooTs of col]apse dolines lying at the
sameelevation.ThoughtheTearemanycollapsedolines
on the Slovenian kars| comparable phenomena weTe
noticedonlyinsomeofthecollapsedolinesintheregions
of Matarsko podo]je, Divača karst, Postojna karst and
near the Ljub]janica springs. Tbe Postojna karst was
chosen for the stuďy because diere have been extensive

ThepostojnakarstisapailofclassicdkaTstofslovenia.
Ii lies in the northem pari of the Pivka basin, where the
Pivka and Lekinka riveis sink. A major cave system has
developed here, including Postojnska jama and many
nearby caves.
There aTe many collapse dolines on the surface of past studies of its §urface and `mderground featuTes
the Postojna karst. Most of them lie above inactive cave (Gams,1966; Gospodarič. 1976; Šebela.1998).
passages or their expected continuations. They are the
result of cave system disintegration. Some of them are
positioned above active cave passage§, and we can observe recent co]lapse doline deve]opment at the surface
and inside the caves.
Collapsedo]inesinthisareaaredissimilarinshape
and dimensions. The only characteristic that is common
to seven] collapse dolines is the elevation of their f]oors.
"efloorsofneighboringcollapsedolinesaTecommonly
at the same elevation.
Habič(1963)noticedasimilarphenomenonincollapse do]ines bem/een Logatec and Vhnika in central
Slovenia. He supposed that the floor levels of collapse
dolines were relatcd to a fe`i/ distinct elevation zones. He
thought that this was a result of cave formation at just
a few levels and cessation of the `Lndemining of collapse
do]ines at the moment when they emerge at the surface.
This reseaTch was intended to investigate the
63

col.LApSEDollNEs"TmposToml^KARST
Thepostojnakarstextendsaciosstheareaofthepostojna
cavesystem.inthenordiemponorpartofthePivkaflysch
basin. UndeTground water has formed an extensive
epiphTeatic cave system predominantly comprising
t`innel-Iikecavepassages(Šušteršič,Knez.1995).

On the Postojna kaTst 15 of the larger collapse
dolines (Fig. 1.) lie above the Postojna cave system and
its expected continuations. The collapse dolines ane of
various foms amd dimensions. Kafim dolina. the smallest

coltapse doline in this group, is 35 m dep and has a volumeofo,14Mm'.Vbdnidolisthebiggestamongthem,at
60 m deep witl] a vo]ume of 2,9 Mm..
SeveTa] neighboring collapse do]ines have floors
at the same elevation, and the floors afe flat due to the

3. riůodni speleologický [®ngres
8. -9. 10. 2004, M)rsw5Iý kras, Sloi]p

med doline north of Velika Jeršanova dolina, aTia

presence of loam deposits. In the Postojm karst most of
the co]lapse do]ine floors fall into groupings at five

dolinecollapse west of Stam apnenca are at elevations
tx3tween547md553m(Fig.l).

general levels. Those in the eastem and westem parts of
Vbdri dol. together with die floor of Do]ga dolim. lie at

The floors of the collapse dolines at Pivka jama,
Čmajama,Kafimadolina.Kozjajamaandnortl]ofJama
Ko]iševka are not flattened by loam deposits md do not
fit into my of the groupings described above. The process of umdemining is still active beneatl) the floors of
these dolines. or their floors afe not yet deep enough to
reach aTiy of ůe leve]s described.

elevations bet`i/een 520 md 522 m Thc flcx)Ts in the eastem
paT( of Do]ga do]ina. DTča dolina and the Magda]ena
jama collapse doline afe at elevations between 529 and
530 m. Velika Jeršanova dolina md Mala Jeršanova dolim
have floors at 539 m.
The flooTs of stara apnenca. Koliševka. an uma-

S".--`*».~`
'.._jf

»~:`;``a~á-{:aii.-```,

!:::-::::i~..#.:,!

POSTOI`ísm
J.,M.1

Fig. 1: Loamy sediment levels in Postojna karst.
1 - cave, 2 - sedimcnt leve] at 494 -495 meters. 3 - sediment level at 520 - 522 meter§, 4 - sediment level at 527 - 530
meteTs. 5 - sediment lcvel at 539 meten, 6 - sediment level at 547 - 553 meteTs. 7 - collapse doline.
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TEIEORIGNOFTHEI,OAMysEDIMENTFnL

495 m altitude. A( the 520 .o 522 m level there are flood

loamdepositsinsectionsofpostojnskajam,Čmjama
The loamy sediment deposits that fom the flat floors of

and Jama Koljševka. Flood loams are found in sections

thecollapsedolineswereexaminedindetail.Peeiiognphic

of otoškajam md Postojnshi.aim at the 529 to 530 m

analy§ís of the sandy hction in the sediment revealed
that the loam contains paiticlcs of flysch origin. Grainsize analysis of the sedimen( revealed that the lom
comprises minly clay and sil( size particles. Flyschderived smdstone ftagments about 1,5 cm in ďameter

level. I,oamy sedLment is also found at this elevation
withintheRisovecandsv.Andrejblind`n)lleys.Noflood
sediments were found insíde caves at die híghest level
recoTded in the collapse dolines, at ele`/ations bemíeen
535and547mThislevelhasalargevenicalrange(12m)
and any asscx:iated deposits might have formed in more
than one flood phase oT been par(ly washed away after
deposition.

we[efoundintheVelikaJeršanomdolinacollapsedoline.
These fiagmeDts were washed ftom an unroofiéd cave
thatisexposedhi8herontheslopeofthecollapsedoline.

Loamysedimentdepositsthaifomdielevelm)rs
ofinvestigatedcollapsedolj[)e§probablyoriginateftom
the Pivka flysch basin. fiom wheTe the River Pivka and

other streams transport allochtonous flyschderived
sediment ii)to thjs part of the karst. Grain-size amlysis
confirms that the loam comprises clay and sil( padicles
witiadiaineterlescrthan0,1mmForsuspendedmaeerial

"e flood loam levels diight be iesult of several
phasesofflooding.Thqrcanbefoundinsidecavepassages, collapse dolines and paits of neighboring surface
which extend below flood levels. With further
investigaLion of flood loarb levels would be posible

to establjsh dynric of some piooesse§ inside cave system and collap§e dolines.

of this size to be deposi(ed the water flow velocity must
be less than 0,01 tn.s.', or the waeer tnust be stagnant

a:ord, Wim", i 980).

CC"CLUSI0N

SimilarflmTlevelelevatioDsinsidemanycollapse
dolinessuggestthatthepiooessthatledtosedimentation

of the fine allochtonous particles fiom stagmnt water
was active across a wide area, Dot just locally inside
isolated collapse doLines. It is likely that deposition of
theloamysedimentfillsinsidethecollppsedolinesresu]tedfiomfloodinginsidethePostojnakaist,Theorigiml
floors of the affected collapse dolines exeended below
theupperlimits[eachedbyhefloodwatersthatsuppljed

dieloamysedimmidiatfomedtienewflatfloors.Accep
tingtheassumptiontliattheloamysedimentindiecollap

Detailedinvestigationofcollqpsedolineflooisatsimilar
elevations on the Postojna kars[ revealed that:
- the floors have been leveled by deposit§ of loam

sedimenc
-theloamymateridprobablyorigimtedfiiomPivkaflysdi
ba§iD;

-theflatloamyfloorsofcollapsedolinesaregroupedat
or within five distinct levels or level ranges;
- the occurrence of collapse doline floors at §imjlzu

elevations might be a Tesult of sediinentation of sus-

se doline floors is of flood oririn. the que§tion arises of
whethersimilarsedimmtlevelsalsofomedinsídeneaiby
cave passages and in neighboring areas whose elevation
was betow flood level.
Results of detailed study of the Postojna cave

pended inaterial fiom floodBmters diat iDundated ůe lower
partsofseveralneidboringcollapsedoLii)esatthesanie
time;

- similu flood loam deposi( levels aie dso found ínside

cave passages and on nearby par[s of the surface that
g/stembyGospodarič(1979)havebeenreťxamined,and extend below the depositional levels ;
new field examinations caried out, in a search for flood - it is also possible .o estat)lish that development
loam deposits itiside cave passages and on pans of the ofcollapsedolinesisrelaeedtoprocessesinsidethecave
surfice that are lower than the known sediment levels. Systcm.
In par(s of Čma jama there a[e flood loam deposit§ at

HEFEEmcEs
Čar. J. ~ Šebela. S. (2000): Velika JeBanova doline -a fofmer collapse dolinc. -Acte carsologica, 29, 2, 201-212.
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Ford, D. C. - Williams, P. ( 1989): KÉLrst GeomoTphology and Hydi®logy. - Wel]ington, Umrin Hyman, 601.
Gams,1. (1966): Ch the Hydrology of thc Tritory amotig the poljes of postojtia, Planina and Ccrkrica. -Acta
caisologica 4,1, 5-54. Lublana.
Gospodarič. R., (1976): The Qiiatemary Cavcs Development Between the Pivka Basin and Polje of Plaria. -Acta
carsologica 7. 1, 5-135 . Lublana.
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Besnota netopierov - net}ezpečie prenosu na l'udí
Vzteklina netopýrů - nebezpečí přenosu na lidi
Judltsůll,Amaondrejbvá,ZdenekBenBek.Róbeilotidr€jb

Ússi:veepmÉ#8í,efi;í=.fi|::::ůýsců:::8Lbů;iuE+VrimveúrinárskeholekáHwqKomenského7"4isiKošice,

TEIEBATRABIES-DANGEROFTRANSMISSI0N

BESNormNFioplmov-NEBEZPEČIEPRENCM5U

ml"

TOEnTMANS

Except carnivores maDy speci6 of insectivorous and Rezervoárwýmidruhmivimsubesnoty(vztek]iny,pozn.
haemeophagousbatscanbethereservoiranimalspecies edi.ora) sú okrem másožmvcov aj mnohé dr`ihy
of rabies virus. When in 1953 a man djed ib Florida after insektivomýchahemaeofiÁgnychnetopierw.Vroku1953
a bat bite, a pafticular sumillance of bat populations in po úmrtl človeka na Floride, ktorý bol pohryzený
North America have been performed. The human
deceases after rabid bai exposition are best doc`mented

:stpo°#hmne#:am#°#V:ťg*ináe.Súď#múe

just in Nom Amerlc.. In the past century the human

po expozlcii besným netopierom sú najlepšie

rabies cases had in USA a decreasing tendeDcy. In ycars
1946-1949werethe90%ofhumanrabiescausedbydog
bite, to berinning sixties by bow only 67 %. As caDine
rabies declined, the relative importance of other
reservoirs in the USA increased. From 1970 to 1989 bat
rabies vinis variants caused 30 % of cases of buman
iabies infections, and in the last decenmry already 92 %.

zdok`imentované práve v Sevemej Amerlke. Počas
minulého storočia mal výskyt h`mánnej besnoDÍ v USA
klesajúcu tendenciu. V rokoch 1946-1949 bolo 90 %

prlpadov humánnej besnoty `/yvolaných pslm
pobryznutim,dozačiatlmŠesťdesiatychuŽiba67%.Ako
klesala uitiábna forma besnoty - kzinlnna besnota, tak
vzrastal relatívny výmam d'alších rezervoárov besnoty

Accordingtothedatahm2002,dl3humniúiescases vUSA.Odroku1970doroku1989uŽ30%piípadovbolo
in USA were caused by bat lyssavirus. The last 3 cases
of human rabies in USA became in may and june 2004
after tmnsplantation of organs fi.om donor who had

awrongďagnosedreasonofdeath-8ctualLyitwasarabies, caused br bat lyssavirus. h Latii) Amer[ca the
haematophagousbats(calledvampire§,eoo)arethemost
relevant vectors for human rabies.
TbefirstcaseofbatlyssavirusinfectioninEUTope
was recorded in 1954. The agent was named European
baí/y.Tfavz.ms-(EBL).Totheyear2000wasdetermined
more than 600 cases of EBL inf:éctions in bats, but for the

present only 4 humn rabies cases have became bat origin. The fLrs( three (Ukraine. Russia, Finland) was
happened before 1986, the last case have been T«orded
in Great Britain in 2002.
Todate,i4"Ínaí/janbaí/y§saTg.mr(ABL)hasbcen
responsible for the dcaůs of two women in AUBtmlla;
one the subjcct of an unprovoked attack by a wild fi`iit
bat, and the other a bat{arer who worked closely with
fiuj' bats.
Tberadoofhumanral)iescausedbybatsbAfHca
isrelativelylow,becauseofthelargestprobleminAffica
i§tilltheuibanrabies;theminreservoirspeciesofral)ies
viTus are the coyots and jackals. The situation is similaď
b Asla, me main reser`Íoir species is the domestic dog.
Eventhoughrabiescmbetnnsmis§edalsobyfiuitbats,
the ielative ratío of bat rabies is in Asia negligible.

vy`/olaných netopierlm varian(om. a v poslednom
desaťročí 20. storočia u 92 % sa na vznihi infekcie
podiel'al netopierí lyssavírus. Posledná spracovaná Štatistikazroku2002ukázala,ževšetlqr3pripa4yhumÁnnej
besnoty boli spÓsobené netopier(m lyssav[rusom.
NajDovšie 3 piípady h`imánnej besnoty v USA v máji
ajúni toho roku sa vyslqnli po tmnsplantácii orgánov

z daJcu po nesprivnom ďag[io§tikovaní príčiny smrti v skutočnosti bola ňou besnota spósobená netopierím
variantomlyssavíi`isu.VLatlnskejAmerlkesújedným
z najdóležitejších vektorov pre humánnu besnotu
hematoffignenetopiere(nazývanétiežvampíTy).
Pr`ý prlpad lyssavírusovej infekcie u neiopiera
v Etirópe t)ol zaznamenaný v roku 1954. Póvodcu

potnenovalí „európslq/ netopieri lyssavmis" (E«ropean
baí/yssaví.mT-EBL).Doroku2000bolozistenýchviac
áko 600 prípadov EBL-infekcie netopierov, zatial' však
iba 4 prípady humánnej lyssavlrusovej infekcie mali

póvod u netopierov. Prvé tri (na UkTajine. v Rusku a vo
Flnsku) sa stali ešte pred rokom 1986. posledný prípad
bolzizmmenanýkoncomroku2002voverkejBritánii.
Zistilosa,žeaustilstqrnetopierilyssavlms(ABL)
bol zodpovedný za smiť dvoch Žien v AqstráLLl; jedna
z nich pracovala v bllzkosti netopierov, dnihá sa stala
obeťou útohi chorého infikovaného netopiera. V počte
huinánnych pripadov besDoty v Aů.Uie je podiel úinrtl
spósobených netopierími lyssavlnismi relatívne nízky,

The potential epos!tion of hqmans by bats is pretože v Afrike je doposiar mjváčšÉm problémom
obscurefordiepresent.Theammnesticdataaredeficient
and inexact. Padents mentioo bite, scratching, direct
physicd contacb presence of bats in living-ioot[i, etc. pToblémom uibánm besnota; hlavným rezervoárovým

r.:=:s::,%vp:čšo=aťy:#Eonsi:erEv:čTí=
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Much of them are Dot awaie for any cmtact with bats.
The aerogeric way of infection (by aerosol) is not

druhomjepesdomáci.Ajkeďbe§notumóžupreniesťm

excluded.AprofýlacticimmunizationofchinDpterologísts
and speleologist§, and after exposition an antirabies
treatmen. is therefore recommended. The practical
experiences wíth commercial vaccines are veiy good.
Although a number of cnses weie [ecorded in several

:ďnoaí#hťTímhéÁ:teo,Peíežáců#;:,mvýskyú

couries,whenspeleologístswereexposedbymbídbač,
anybody of them died. if was prophylactic vaccined by
commercid rabíes vaccine, or after bat biú was treaeed
by common antirabies therapeutics.

VpotenciálnejelpozícHl'udínetopiermije2Btiar
vera nejasností. Ammne§tické údaje sú nedostatočné a
nepresné. Pacienti wádzajú pohryznutie alebo
poškTabaníe,priamyf}Ízickýkontakt(dotyk),príbiimosť
netopiera v obývacom priestore a pod. MnohJ však rie

sú si vedoml žiadneho kontalmi s netopierri. Nie je
vylúčenáaerogénnacestainfekcie(aerosólom).Pretosa
cbiropqmlógomaspeleológomdoporučujepro®lamcká
imunizácia protí besnote a v prlpade expozície
postexpozičná antirat)ícká liečba. Praktické skúsenosti
s komerčnými vakcínami sú vel'mi dobré. Dókazom toho

je aj skutočnosť, že hoci bolo zaznamenaných riekolko
pr{padowovíacerýchlmjinách.ked'speleológoviabou
ex[)onovanj Ítifikovaným netopjero]n, žjaden z njch
ne2x)mrelnabesnotu,ked'bo]preexpozičnevakcinovaný
bežnou humá[mou an(iTabíckou vakc(nou, alebo po

pohryznuti netopíerom absolvoval postexpozičnú
antirabickú liečbu

Thousand Acres Plateau - nová kr@sová oblast Novélio Zélandu ?
Rbdko Tésler
Českáspeleologickáspolečnosiz05-02Albeříce

Abstract: Fivemembas ofczech speleological societyvisitedas &turist Thousand ACTes platmu in Mtiri Rmge in pTo ce
Nelson,SoudilslmdofNem/Zcaland.merelictofpenplainprobab]yprei)li-esgeisbuiJdbycarbomteoflowercretaceous.
Scvenl poiholes, one shaft with dex:oamtion and alpin tipe c®ve was discovqed. but b~ of lack of speloequpmem not
desoended.

Na závěr expedice české speleologjcké společnosti do

plato riprůměmou mdmořskou výšku l ooo m ayýcho-

jeskyně Bohemía pět účastnJků výpravy turisticky

dě spadá strmými srázy a skalnímj stěnami do kaňo-

mvštivflo oblast náhorní plošinyTbousandAcres plateau

novitého údol{ řeky Matiri Rjver. Na severu a severo-

vpohofiMatriRmgevpmvínciiNelmmaJižrimZba&Ůe#Ěnti°h=TPE*wbmÉmměmmímriú
ostrověNovéhoZélandu."omalá§kupinanebyla§peleologicky vybavena a zjištěnJ kmsového fenoménu snlženina. Na hřbetu jsou četné závrty vyplněné
na platu bylopžekvapenlm. Referátpodávápouze stručné zvětralinari a poros(lé trávou a křovinami. Závrty
infortmce s dvoudennmo terénn[ pochůzky. Z výchozu dosahují průměru 2 až 10 m, hloubky do 4 D většinou
nahraně homíhoplatabyl odebrán petrologický vzorek. jsou však měucé a v některých menšíchjsou rašeunová
Plato leží západněodúdolí řeky hhtiri Rjvera pč- jezírka. U několika závrtů byla nalezena čelnl stěna

Ší pfismp z konce nezpevněné cesty Matiri vdley Road

s korozivní modelacl, založená mvý-ých poruchách

trvá zhruba dva dny. Plau)j.e rozčleněno na dvě úrovně. SV-JZ. Bylo patmé, že bm) závrty imjl fiinkci hltače.
HornJ plato máprůměmou nadmořskou výšku l loo m,je V bokujednoho závTtu bylazející propast se zvěmlýmj
ohraničeno stmýri srázy a skalními sóěnamí až 50 m stalaktipí při stropě. Hloubka bylaodhadnuta na 5 m. Ve
vysokými spadajícímj do kaňonovitých údou řek Matiri svahu spadajícím na spodní plato byla mlezeno ústí
Rjver a lrikin creek. Na sv. stoupá m mímě yyvýšený propasťovité jeskyně, vzhledem k absenci speleohjbet, zakterým stupňovitě §padánadolnJ palato. Spodnl logjckého vybavenl nebylo možné uskutečnit sestup.
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Spodníplafojerozčleněnonevý-ýmidepieseni

(fosfatické), ?§pikule hub, ?ostmkodi. Ve komůrkách

a elevacemi, ústiednl částí je mělká mísovitá sníženim

foraminifer je glaukonjt. organická hmou a mímě

posetaměllýmizávrb/arašelinovýmjjezlriy.Závnymajl
průměr od 2 do 5 m a hloubka dosahuje maximálně 2 m.
J§ou vesměs vyplněné zvětralinami a poTostlé Bávou.
Některé závny, předevšlm v západnl části sníženiny mqjí
chankterhltačůamdnějsoubaLvmyomletéperiodiclqr

rozloženýpyrit(mlimonit).
Oplatusezriňujepouzeněkolikavětamiairistické

protékající vodou

infomační centnim v městečhi Muchison, jako o nádheméhorskéobla§ti,dehůředostupné.Vespeleologické
literatuřesenepodařilozat(mzmính)mtézt.
Plato předs.avuje relikt starého povrchu

Západně od popisovaného plata je ve stejné výškové
úno`mi vídět další plato oddělené hlubokým kaňonem

pmvděpodobněstaršlnežpli«én.Vtétovýškovéúrovni
jsou vyvinuty velké říční chodby jeskyně Bohemia
aBulmeTCa`/em(Mt.Owen-20lmvsv.odplatzi)(Tásler
(z časových důvod DenÉivštíveno).
Dr. Bosák a V. Houša z Geologického ústavu AV akol.199l),kteréjsoupovažovány2apliocénní,přlpadně
ČR popsali vzorek a učilj stáfi karbonátu jako spodní staršl (Main 1988). Tektorická m«nost karbonátů je
lffida(mokoíwian)-przwděpodobtÉbaDem-apt.Karbonát minimálněloom(úložnépoměryDebylysaJdo`Ány)ana
obsahuj e malé množsM klastického křemene, ojedinělé stykuspodložními?granitoidnlmihomimmilzeočékáwat
dkcesorické(ěžkémineiúly(tunnalín).Základnlmitritová jeslprDní sy§oémy. Vzhledem k zvětralinovému pokiyvu
matrix je tnísty slabě silicifikována drobnými rohovci. ptata a jejich přemjsťování do podzeml nelze vyloučit
Kromědominantnlchfoiaminifer(rodyHedbergella/cf. značné zasedimentování hypotetických podzemnlch
cigali/,Nodosariaadalší)seobjevujíbásledujíc(bioklaspr: dutiD. Pro krasové odvodňování plata svědč( i mocné
úlomky tenkoskořepy(ých mlžů, ?úlomky kostí mvertinovékupyvúdouřelq/MatiriRiver.

Obr.1 : Thousand Aaes Plateau.

UTERATURA
Main.L.(1988):SpeleogencsisofBulmcrCavem.N.Z.-SpeleologicdSocietyBulletin(8)144/145.141-145.Wri(omo.
Táslcr, R. a kol. ( 1991 ): Owen 90. -Česká spcleologická společnost. ZO 5-02 Albefice. Trutnov.

68

3.i`irodnlspeleologickýkongres
EI.-9.10.2004,Momislqjluas,Sk"p

Spe]eologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravs]ý kras
Speleological survey vs. nature protection in the Moraviam Karst PLA
AntoníDTům
Správa«hradypřírody,SprávaCIKOMorav§kýkras,Svitavská29,67801Blansko

Abs(rac(:Tbeconributionbrieflydescnbesmajorcave
typcs with iespect to dieir utilization, survey and exploration. Seveml ave examples a[e provided.
The pemissions cover just opcration that does
Dot result in ai]y dainage of the cave a[)d the included
biota. The opemtion is pemitóed in a minimAl fom in
order to reduce damage of the locality, íts fiinctions, md
vdue. Tbe Administntion of the Moravian Karst PLA
setstheconditionsforworkingpiocedures,rectJltivadon.
and depositing of the dug material. The permission
includes specific issucs concerning archaeological md

Abstrakt: V reftrátu je podám stručná chaTakteristika
jednotuvých typů j.eslqmj podle jejich využitl z hledjska
speleologickýchprůzkumůavýzlmnůdoplněnápříkla4y.
Povoloványjsoupouzetakovéprice,kteiénepoškozujljeslqměajejlživésložlq/.\éškefl;pricemlokaliúch

jsou povolovány v nezb)mě nutném rozsahu talg aby minimálně mrušily dochovaný stav lokality, jejl fiinkce

a hodnoty. Správa CEKO Moravslý lms učuje způsob
pmvedriauloženlvýklizLLpodmínlprúprawokolJarekultivacideponiívyežeúchmateriálů.Vrámcipovoleníjsou
řešeny i otázlqr archeologického a paleontologického
dozoru Dad výkopovými pracemi. V podzemDlch

paleontological superv)sion at the digSngsite. If `mdergro`md caves féaturing bat wimer hbitat are affected,
noactivitypossiblydistubingdieanimlsareacceptable.
TheAdministrationoftheMomvianKarstPIAapprovcs
the caveclosuie solution. After úe temin operation si
ovcr, a final TepoTt is elabomed that includes texi maps,
and photos.
Based on previous agreemem with the Admjnistration of the Moravian Karst PLA, the speleological
organizaLionalsocariesoutcaveprotectionsuprvision
in the spetified area of interest.

prostorich. které sloužl jako zimovíšti! neeopýrů, jsou
zriÁriny všechny činnosti, beré by mohly mrušit klid

zimujlcíchnetopýrů.Způsobuzávěryjeskynějepředem
odsouhlasen Správou CIKO Mora`dý kras. Po ukončení pTací j.e zpracována Závěrečná zpiáva o lokalitě
s textovou čéstl, tnapovou a fotogmfickou dokumentací.

Po dohodě se Správou CFK0 Moravslý lms
speleoloSckáorganizaoeprovádívesvémzájmovémúz)ebiíi«hranff*ýdohlednadtz`r.jeskyněmivkonzervaci.

Výuka Speleo]ogického mapování na oboru Geodézie a kartografie Výsokého
učení techDického v Bmě
JosefwečqRadlmKmtoch`fl

P.SůYi§*g%.;&%.e#Ížirrž=huvčfleri©:L+ť=Bmě.Vevefi95,602oop"
Abstract:"elnstit`iteof®dcsyattheFecuJtyofcivilEnginering,BmoUniversityofTechnology.offersvo]tintarysubjeci
Speleological Surveying. The introductory pari of the semimr is theoretically aimed and deals t`m carstologjcal geology, geomorphology,hydTologyandbiology.Thesecondpartisfoc`isedonpmcticalaspectsofmdefgro`mdsui`/eys.Attheendof`irinter sentestcď students spare two days on field tTming in Býčí skÁla (BiLll rock) cnve in the central par( of the Moravian carst.

ÚVOD

Speleologické impo`Ánl. zařazené do zimnlho semestru.
pátého ročnm. V Támci tohoto seminářejsou přednášeny

Studenti mgjsterského stuďjního progmmu Geodézie zejmém elementámí základy vědních disciplíD spqjených
a kartografie absolvují během studia řadu povinně voli- s lmsovým fenoménem, aplihce geodézie ve sféře spetelných předmětů, mezi iiimiž figurvje již tradičně Leologie a na závěrje zařazeno terénní cvičení, vjehož
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ve spolupráci se ZO ČSS 6-01, zajistit výhodnější

piůběhu si studenti vyzkoušejí mbyóé pozmtlp/ v pm}ri.

VýukuuzavíiúodevzdánJzpracovanéhodohimentačnmo podmínky ve stiední části kmsu m lokaLitě Býčl skála.
dlla a z(skánl zápočtu. Obsah předmětu je volen tak, Možnost ubytování studentů v jeslqrňářské základně
aby doplňoval poznadpí z obdobného povinného před- umožnílaprodloužitkonánlakceDadvadny,zjednodušil
mětu Měření podzemn(ch prostor, zahmujícího zejmém se tmnsport měřického vybavení a zvýšila tx;zpečnost
pTot)leimtihidůlnÉhoměříctvíavyo/čovánlpodzemních
inženýrslých děl (metro, tunely, kolelnory apod.).

pobytu vjeslqmi s ohledem na rizika vyšších vodních
stavů. Rozsáhlej šl j eslqmnJ komplex rovněž nabLzl Širšl

paletu mapovaných j.evů (typy a profily chodeb, d[uhy
výplní).

EDSIum

V průběhu předcházejlcích let byla v hlavní
chodbě jeskynního systému Býčl §kála provedena
důkladná stabili2ace páteřního polygonového pořadu.
TID byl pro studenty vytvořen základ pro aplikaci

Ústav (katedra) geodézíe se problematikou měřenJ

v Moravském krasu zabývá již dlouhodobě. Něktejí

přesných.ryzegeodetíckýchmetod,jakojeměřenJúhlů
teodolj(em a výšek njvelacl. Na tento potygonový pořad
dálemvaz)ijlpodrobnýmměřenímptvkůjeslpměpomocl
teodolitusnástavcempro"bezodtazný..dálkomčrDisto.
Rovněž si vyzkoušejí i mapování v (ěsných chodbách

::a,c=r.ná:i;aůůe.ns`É,tbsosťá:o#e#ečsší
se pmcovnlci katedry geodézie podllelj na pořádání
měfickýchkurzůp[oČSS.PTopoÉebyčssbylasepsána
i základnl příručka pro spelcologické mapovánl Hroznas
aWeigel(1986),kterábylav[oce1998vydánavpřep[a-

se závěsným či geologicljm kompaseD sklonoměrem
a pá§mem. včetně zákresu podélného profilu a jedno-

covmé podobě.

V rámci pedagogického procesu jsou pravídelně mvýchpříčnýchíezů.
zpracovávány z oblaÉiti Moravského lmsu semináml
Veškeré č[§elné a grafické výstupyjsou následně
a diplomové práce. Přehled diplomových pmcí od roku zp"ovávány v jednotném souřadnicovém i výškovém
1980 do rohi 1985 byl publiko`ón v pĚíspěvku Weigel systému(S-JTSK.Bpv).Výstednápodobatmpyjevytváal,omková(1986).Zdiplomovýchpracívdalšlchletech řenavdiritálnlfoiměvgrafickémprostředlMicrostation.
stojl zn zmlnhi Dapř. práce k problematice měření Ama- Závěrem semes(ru studenti odevzdávajÉ výsledný
(érskéjeskyně, viz. Sirotek (2000).
elaborá. otisahující techrickou zprávu, zápisníky,
Počátkem devadesáých let minulého století byl výpočty, měřické náčro/ a mapu zpracovávané částí
dostudíjtmopmgramuzařazenpovibněvolitehýseminář jeskyně ve vhodném měřítku.
Speleologické impování, který si každoročně vybírá
přibližně 20 studentů otx)ru.

zÁVĚR
OBSAHVÝUKY

Seminář Speleologického mapo`Ánl se za uplynulá léta
osvědčil natolik, že byl akreditován i v nově konci-

PŤed]iámová část

po`/aném trojstupňovém studju oboru Geodézie a kartograíie. Seminář je opět zařazen do zimního semestni

Úvodní, obecněji zaměřený cyklus přednášek zajišťuje

druhého ročnlhi mgisterského stupně, který na`/azuje

známý lmscný badatel RNh. Jm llimmel. Vj.eho rámcí

na předcházejlcí ffi ročnflpr bakalářského sa]dia. Seminář
§i voll příbližně polovina studentů pfislušného ročnncu.

jsou studenti seznámeni se základy krasové geologie,
geomorfologie.hydrologieabiologie.Výkladjedoplněn
jakobsáhlýmsouboremobrazovéhomateriálu,takiřadou
vzDrldpřliodnin.Na`Íazujíd,jižspecifidorzžiměženoučást

U některých z nich vyústl j.ejich zájem o lmsovou

Eť:'i#j#:vá;i#:aEnzy:%o;Tg:éť:Ťj#=®:

přednášek zqjišťují autoři pňspěvku. Objasňuje možnosti

použitl geodetických přístrojů a pomůcek v podzemí, sřadouprofesionálníchazijmovýchorganizaclaskupin.
způsoby stabilizací geodeticlých bodů, problematihi
Blízkost Momvského lmsu. nejvýznadmějšího
výběruzaměřovanýchobjektůafoi7nyjejichgrafického krasového území ČR. k bměnským vysokým školám je
v».ádření v mpovém d[le.
jedinečnou přlležitostl pro jejich výzkumnou a pedagogickou aktivitu. Zavedení samostatného předmětu
Speleologické mapování do výuky vysoké školy

Praktlcké část

:;E;,koéuh#:í:o:.jůsvú:°;=č:eěť:cep°vk±VjíTveé
TerénnJ část `ýulq/ byla řadu let realizo`Ána obvykle

fomou jednodenního pobm) vjižnl ěásti Momvského

oblasti odbomého zaniěření i nadále přisplvat k poznání
a dokumentaci unikátního přírodního fenoménu.

tmsu v Ochoz§ké jeskyni. Od roku 2003 se podařilo,
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LrrEtlTomas, J. -Weigel, J. ( 1986): Základy speleologického mapovánl. - ČSS.

#oTeš'jí.(;oWooe;:;LipJi'o(::?:)###B":°ě?Ůšihv°gm±Pé°aťB::Ťkůňačss.
Weigel,J.-LÁ)treková,L,.(1986):Diplomovépricevztahujíclsekcl+JCOMorwskýkms.-RegionálnJsbomíkok[esu
8 lansko 1986, OkresnJ muzeum Blansko.

Silnice u Nové Rasovny - geodetický, geologic]ý a geoůziká]ní průzkum
Josefwéqpl,UastimllE[aLnzl,Tomíššvib

P.E5w=g%:,&=.e#Ťz,ffi:#=#iťk=é=ěěfi=Ywů.9á6o2oo'Bmo:
Abstract:Inthispresentationwedescribethegeodetical.geo]oůcalandgeophysicalmospectingsofsmoundingeďcaofthe
NovÁR&swnaCaveinthenorthefnpartoftheMom`tiankar§t.TheBílávodaCreekdisap])emintoúeNováRasovmCave,
whichisLmderthemadllIA783nearthev]U&geofHolstejb.ThemadisendmgeredwitherostonmdbmkingoffsmlJpadsof
Toad co
on. The resuJtcs of investigaúons wilJ serve to recognizte of conditioDs needed for the solutim pTescm súte.

ÚvOD

proslulé Punkevnl jeslqmě směrem k vývěru m povrch.
PotokBílávodaseponořujepodzmimle`néstianě

Začádcem roku 1994 se začali pmcovnJci Ústavu

poloslepéhoúdolí,zhrubao,5kmjižněodobce.Potokse

geo(echnilqr a Ústavu geodézie Stavebnl fákulty
`Ó/sokéhoučenítechnickéhovBmězabývatinženýrsko-

geolorickýmptůzkumemageotechníckýmzhodnooením
území v okolí siLnice 111/3783 v prosto" j.esbně Nová
Rasovna v Moravském krasu. (obr.l). Zmíněná
komunikace spojuje obec Holštejn s okolními obcemi
a vede v těsné blízkosti propadání potoka Bílá voda.
Silnicebylavpředchozjchtetechznačnězatíženatěžkou
dopravou.Tělesovo2Dvkymdpropadánlmpotokabylo
poškozováno odlainovánlm části konsmikce vozovlqr
směrem do propadánl. V roce 1965 došlo dokonce k rozsáhlémuzřícenJčástisóěnynadponoremZřícenébalvany
a skalnJ blob/ se nacházejl na dně Žíčnlho koryta před
dnešním ústim propadání. Prvomí průzkum provedený
v roce 1994 měl za úkol zhodnotit stabilitu území tohoto
sílnjčního úseku. V roce 2003 byl dokončen druhý,
podrobnějšl průzk`mi. kteú byl rozšíĚen o geof3qikálDí
adalšígeodetickáměřenl.

popBLoxhi,riT
Bílá voda tnizí do podzemí v propadání No`ú RZLsovm
nedaleko obce Holštejn. Odtud odtéká jako podze]mí
říčkapřesjeskynnlsystémpikovádám-Spirálkaajes-

kyni 13C směrem do Amatérské jeskyně. Bílá voda

společně se Sloupsb potokem jsou bla`mími zdiojniceri podzemní říčlpr Punkvy. Z Amatérské jeslqmě
Punk`m odúká na dno propasti Macocha a přes světově

Obr. 1.: Situace lokality.
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propadá v ponoru, který se mchází u papr skalnl stěny homického kompasu, geologického kompasu a pásm.
pfimo pod silnicí 111/3783 z Ostiova do Lipovce a Hol- Použitá metoda mapování jeskyně paffi k nejčastějším
Šiejna. Zatímco vlastní ponor se Dachází m jedné stimě způsobům dokumentace jeskynl v Moravském lmsu.
silníce asi 20 m hluboko pod silnic[. vstup dojeskyněje Dmy tomuto měřenl bylo poté možno výkre§Ut průběhy
mdruhéstraněsilnicepmkticlq/vjejlúrovni.
vybťaných chodeb do mapy povrchu lokality.
Pfi velkých vodních stavech nestačl ponor Nové
Ze skalní stěny pod silnicí jsou postupně vypRasovny pohltit všechnu pfitékajíc[ vodu, ta se vylé`ó lavovány sedimenty a dochází i k uvolňo`tinl některých
ze svého koryta a přetéká k závěrové stěně poloslepébo skalníchbloků.Protobylozahájenotakéfotogrammehcké
údoll, kde §e zďácí v jeslqmlm systému Stará Rasovna.
zaměženípuklinmskalnlstěně.Fotogrammerie§evy`ižilo
VlastnJ je§kyně, do njchž lze proniknout buď pro složitost a nepřístupnost skalnl stěny. Sním)qí byly
homímvchodem,nebozamimořádnýchpodmínekivlast- proměřeny a zpracovány v obecné poloze s vyhoním ponorem, má propasťovitý charakter o hloubce 65 m dnocenímuniverzálnímpiog[amemoRIENTvytvoženým
a délce přes 1,5 lm Vstupnl propasťovitá část spojuje mTUvldeň.Výsledkemfotogrammetnd!éhoměřeníbyl
homí patia se zaj.hvě modelovanýtni papr stiedníini. ortogonální průmět skalní stěny do roviny pohledu
Spodní patro tvoří dlouhé chodby povodňového cha- svykreslenímjednodivýchskalníchpuklin.
rdkeen).Homlpatraješkyněsenacházejíjennčkolilmed
Pio sledování výškových změn v nejkritičtčjšlch
částechvozovkybyladoasfdtovéhokrytuvozovbrosapod vlastnl konstnikcl vozovky. Macošslý sifon, symbolický konec jeskyně směm k Macoše, byl poúpěčslq/ zena sada speciáln(ch značek. Tyeo značkyjsou opakopřekonÁnažv[ocel985.prophvánímdodvarokypředtim vmě znměřovány metodou velmi přesné nivelace. Body
objevených prostor v je§Iqmi Spirálové.
bylyvolenysohledemnakritickéčástivozovky.ZanejZ geologického hlediska se úzenL[ nachází na kritičtějšíbylopovažovánomlsto.kdebylasažvpfimém
severovýchodnlm okraji Moravského kmsu, kteú je kontalm s vozovkou. V okolí tohoto místa byla 2volena
tektonickyoddělenodkulmuDrahanskévrchovinydvěma hustějšl slť bodů. Celkem bylo osazeno 23 nivelačnJch
zlomovýri liniemi ve směm ZSZ-VJV. Ilranice devonu značék spolu s 2 značkami znjišťovaclmi. Základnl etapa
s kulmem da východě probfliá ve vzdálenosti cca 500 m nivelačních měření se uskutečnila v zimě 1 994.
SZ u oboe Holštej.n. Karbonáty Morwského krasu jsou
Dfle byly piovedeny 3 jádrové `q/ a 3 kopané
zastoupeny vilémoviclbi vápencí středního až svrch- sondy. Vrty byly hloubeny kombinacl technologie
ního devonu. Zkrasovatěnl je nepmvidelné, od centi- jádrového`dánímsuchoasystémemWIRE-LINEdo
metiovýchdutinekpometiwéchodbyakavemy.Povich hloubky 15-20 m. Z `ri byly odeblrány průběžné dokudutin je většinou dokonate vyhlazen ckoucí podzemní mentační"rkyhomiD.
vodou.

VýsledkypnotDJhovýzlmmuanavrženÁopatimí

PRVU"ÍGEODEltcKÝAGECHmcKÝ
I.RŮZKUMa990

Na základě inženýrskogeologického průzkumu,

Průzkqiméprice

poznatkůbyloinožnozhodnotitstabiLituúzemlsilničnÉho

speleologickéhovýzk`mu,geodetickýchměřenladalších

úsekumcházejlcmosevbezprostiednímokoupropadánl
Sprvotnlmprizk`memtétolokalitybylozŽLpočatovioce

potoka Bílá voda. Bylo konstatováno, že:
- stabiljta svahů md i pod sílricí je trvale snižována

#9,4uňašíneaLéspz°tesč:ťLmg:**Esaeúps°úd#eL:ídéaí5:

dešťovou a potočnl erozl, §tabílita skaln(ch sóěn pod

VUI` v Bmě.
V okolí jeskyně a propadánl potoka Bílá voda
nc€xistovalažádnávhodnámapavelkéhoměřítka.Proto

propadánlmje§nižovámmrazovýmzvěttúvánímaodpa-

prvo(ním úkolem bylo zmapovánl okolí propadání
a vhodné grafické znázomění obt(Žného terébu.
Mapovári bylo provedeno z bodového pole vybudovaného pro tyóo účely a p[o účely speleologického
mapování. Mapovalo se v so`iřadnicové systému S-JTSK
a výškovém systému Bpv. Pro vzájemné poznánl prostoro`ých vzfahů mezi povichem a podzemím bylo nezbytně nutné doměři( í podzemnl prostory a připoj.it
stávaj[cí měřenj m povrch. V přlpadě jeskyně Nová
Rasovmbylomožnovyužítjižněkterýcheristuj(chmě-

-stabmtaúzemlnadipodsilnicíjeohmžovámkTasovými

dávánímbloků,kterémůževéstiknáhlýmkatastDoffilním
říceDím stěn.

jevyatoponomýmtokemajehoúčinky.

-stabilitaúzemíjenadáleohrožovánzinepřl2mivoutemo-

njckou stavbou a průběhem hla`mlch zlomů.
Silnice je v prostoru Nové Rasovny nad piopadánlm potoka Bílá voda v trvdém ohrožeDJ z hleďska
stbiLity.
Návrhy m opatřenl musl respektovat vedle

geologíe,hydrologie,krasovýchjevů.taképroblematihi
ekologie, nebot' lokalita se nacházl v Chráněné kraj inné
oblasti hK.

řeri,keefévpředcházejlcíchlete€hvykonalispeleologové
z Holštejna. Pro zpracování části mapy jeslqmě byla též

použita mapa zpracovaná prof. Karem At)solonem
počátkem tninulého století. Jeskyně byla doměřena
polygono`ými pořady měřenými pomocí závěsného

Piořešeníproblémupfipadalyvúvahunásleduj[cl
varianty:
- přemostěnl nad vla§tním propadáním a zrušení stáva-

jlcíhoúsekuvozovky.
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- vybudování
přemostěDí vozovky m stávající trase.
- vybudovánJ přitěžovacmo kameníDovéh'o až balvanitého přísypu pod stávaj(cl skalní stěnou pod silricí.
-přeloženísilnicedoúdolíBíléhopotoh
- výbudování nového obchvatu mimo tuto lokalitu.

bítnoutpodldadyprovyhledánl relatimě stabilních míst
promožnézaloženínovéhomostu.Byloix)užiodipolové
elektromqgnetické profilování pro zjištění plošného

Problém se stabiutou daného územl byl nakonec

rozložení měmého odporu, dvoi.rozměmá odporová
tomografieproodpoiwéřezydohloubky20mapůdní
mometievevrtmhvhl"bce1mproidentifikzx:idmd
neznámýchjeslpmívpodložívozovky.

prozatiJnněvyřešensznontovánímženjjníhomo§tuajeho
pokládkoumstávajícíkomunikacivjejínejohroženějš(
části.Souča§něbylamvozDvcesnlžemq/chlos(astanovenomaximálnJzadženjtohotoprovízornmomostu.

Chod izolinií měmého odporu ukazuje ffi hlavní
směq/ anomálií nízkého odporu. kteié před§ta"jí oslabené zóny vápenců. Hla`ml jsou svahové deformace

SOUČASNÝDElmpRŮZ]qjMQ003>

paralelnísesměremúdolJvznmévlívemgmvitačníslly.
Metoda dvojrozměrného odporového řezu
s využitím imoholektodového kabelu a kvantitativní

btailnÉprůzkuDkteúseuskutečnilvnoce2002a2003
byl doplněn o nová geodetická měřenl a zejmém pak
opoznatkygeofýrikáln[chměření.

G"etickéageologícképrice

jntepremce progmmem RES2DINv je novou možnostl
odporovéhoge"lekúíckéhoprůzkLimu.Toutometodikou
bylomožnointerprdo`ntodporovýřezjakocelékanikoliv
jako j.en jednotilvé body. Odporové řezy ukazují nrista
sníženého odporu vápenců, kde je nutno předpokládat
snJžené hodnoty RQD a oslabení vápenců puklinami

a hvertm.

VokoupropadánípotohBflávodabyloprwedenonové
podrobné doměření území o rozsahu asi 5 ha. Podrobné

k#pKoevrimn:ub#:#gy,:é:uíč)únteJ#Peů?§o##
propadánl byla pře`mta z předchozmo měřenl. V grafickém prostředí programu ATLAS byl vytvořen
podrobný 3D digitáLní model terénu.

Stejným programem byla vytvořena mapa
s vrstevnícemi a hTanari a také Žezy mpř{č údolJm.
Zespeleologíckýchinapvyhotovenýcbvroce1994byla

vrstevricová mapa doplněna kresbou homjho pam

Výužití digitáln{ho modelu terénu umožňuje
aplikace konečných pTvm s korekcemí m reliéf terénu.
Obě nové možnosti jsou důležité v případě stmých
odpoiovýchanomámačlenítéhoten;nu.Vpfipadě,Žepúklriyjsouvhloubcepodskalnímútesem.jetřebauvažovat
o možno§tí pohybu skalnmo btoku a sjeho kolapsem
v budoucnosti.
Dalšípoužitoumetodoubyloiněřenítqplotypůdy

odpo[o`m temometTem v otvorech vyvrtaných do
hloubky1mMěřebJukázaloněkoLikvýmmýchmomfli(
zťýšenéq)lotyo1až2°C.Zvýšenítq)lotysein"tuje

jakovljvtepléhovzduchuvysmpvg.ícn]ozjeskyní.Kromě
podzemnlch prostor. Do mapy byla označena poloha tq)lomíchanomálíLkúéodpovídalyjcskynnímusystému
novýchvrtů,kterébylykekonciroh2002avprůběhu Nové Rasovny byly zjištěny některé dalšl, které možná
roku2003fedizovány.

Dále byla fotogrmmeoicky opětovně změřena
skam stěna nad propadáním. Stěna byla snínkovám
ďgitámkame[ouNIKONCoolpix5000sobjektivem7.l
-2l.4[nmsveljkostíobrazu5Mpix(2560xl920).Veljkost

pixelu3.1mm.Poorientacisnímmpomoc(zaměřených
vlicovacÉchbodůbylvpmstied(programovéhosy§ténu
PhotoModelerPro4.00fimyEOSSystémlnc.vytvořen
3D model skam seěny. m dalšlm snlinkování (ak bude
možné zjišt'ovat poměmě rychle př(padné změny

změžovanéhoobjektu.
Nadále bylo prováděno geodetické měření

pŽíslušÉdosudnezj.ištěnýmpodzemnímpiostorám

GeoDzikální měření bylo poskytnuto ústavu
geodézie VUT v Bmě. Z naměřených hodnot byly
vyhotovenyvg[afickémprostňedíprogramuATLAS3D
modely 2ŽLměřovaného území ve v)(jádření odporových
hodnot.TytomodelybylyvytvoĎenyprovhodnězvolené
hodnoty měmého odporu vyskytvj(cích se v i]važovmé
oblasti. Model vytvořený pio hodnotu měmého odponi
350 0hm.m (těchto hodnot bylo v uvažované lokaljóě
nejvíce)seshodovalsvyhotovenouinqpouizolinilapodávalplastickýpřehledrozloženJměméhoodpomve2vo
lenémprosbru.

nívelačnJchbodůproslcdováníjej;chvýškovýchzměn.
Interval opakovaných měření byl stanoven v roce 1 994

zp*átku na 3 měsíce, pozdějj se měfilo v půlročnlch
incrvalech.DosudDaměřenésvisléposunytěchtobodů
j.sou způsobeny spíše pohybem vlas.nl konstrukce
vozovky, než poklesem skalních btoků.

zÁVĚR
Detailn( geologícký, geodetický, geofýzikálnl a spcleoloóckýprůzkumlokaljbrjemprostonezbytnýpžiřešen[
tohotokomplikovanéhoproblému.
ZískanépozmdD/bymělypfispětkobjektivnímu

Geoůznmprůzku

po§ouzenJ mvhovaných opatření, ať již půjde o vybudování nové mostnl konstnikce, nebo jiné řešení zohle-

Úkole[ngeof}zikálníhoprůzkmuokouohroženésilnice

dňujícíchiáněnouk?jinouoblastajej(unikátnípodzemnl
krásy.

bylo přispět ke ziíštění zakrytých a dosud neznámých

oslabenýchzónahsovýchdutinskalníhoimsívuapos73
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Paseka. A. -Šamallková. M. ( 1974): Holštcjn -Raso`/m. lnžetiýTskogeologický průzkum silrice 111 tř. v pros(oru

pascka,NA°.VÍŠE°ňyo#MT_Pp#gmBr_t°EZíČ.Y2#3)YUvTiiLF#?o:émč°rinostinasóbiutuhominovéhoprostřeď.
Dllčívýzkumnázpráva2003,VUT-FASTBmo.
Absolon, K. ( 1970): Moravslý lms, díl 1. a 11. -Academia. PTaha.

Studium „stagnujících" výslqti skapové a kondenzované vody v jeskyních:
Chemické s]ožení a poznámlqr ke korozi krápníkové výzdoby
ODdřejztmai]»,JlříBrudia"2l,MlcbalFmppi'l,HeleDavýgoká2l

::8sťm,:ĚyEés:,vo#Eíňědé#oFab##gáwÁ#É#g#2„HEú::T#ťť=nTg@Kuť5#,.ř,bemv
6. 128 43 Piah 2

Ab§tract: SL]ghi stqgmnt waier ooc`in\mces (diQps) were studied in fou caves in the Czech Rcpublic and Slovakia. Major
oodponentswereanalyzed(Na',K',Ca2',Mg2'.SO.2,Cl.,NO,.).pH,conductivivandtemperaiureweremeasuredinthefield.

ResuJtsmesho"mintable1.Watc[scommgfimcondensariondiffersbyhighdamountofsulphteandsomeothercodtponmts
if compafed t`tih dripping waters.

ÚvoD

vybTánotiěkoliktokalittěchto,StagnujícÉchvod"azkoumánojejichchemickés(oženíapůvodvody.

PĚiizotopovémsa]diulmsovýchvodprwáděnémautory
vžaděkrasovýchoblastlvčRbylavletech2003až2004
určitá pozornost věnována též skapovým vodám
v jeskyních. Z mikro§kopiclých výzkumů odpadlých
bičekprovedenýchštelclemazimákem(2002)vyplynulo,
Že v Amatérské jeslqmi se Dacházl brčka §e stopami
koroze.Studiumsaturačnfloindexuskapovýchvodvtéže

STUDOMANÉI.OkL-

V tomto pilotním výžkumu bylo odebráno 7 vzorků
shpových, kondenzačních a stagnuj.ících vod ze čtyř
lokalit. Žádná ze zkoumaných jeslqml nepatří mezi
jeskyni však ukázalo, Že ani vjednom vzoiku nebyla zpřístupněné pro veřejnost. D`m vzorlq/ byly odebrány
zachycenavodanenasycenávmedemkekalcimQaimon z Amatérské jeskyně v severnl části Moravského krasu,
a Zqjíček, 2002). Autofijáko vysvětlení tohoto paBdoxu krátce po velké letní přívalové povodní na Sloupském
uváděj[, že k průniku agresivnJcti vod může docházet potoce(květen2003).Jedenvzorekpocházlzochozské
pouze epizodiclqí - pň extréniDJch událostech (ty jsou jeskynězjižnlčístiMomvskéholms`).Voboupřípadech
sejednáolokalityhlubokovjeskynhsysiému,bezintenobtížně2achytitelnépřivzorkování).
Pfi vlastnJm makroskopickém pozorovánl brček zivn9.Šíventihce.DalšímobjekmbylaJaskymMftvych
ijinélripníkovévýzdobynapHstupnýchmlstechvAma- Netopierov (dále JMN) na KozJch Chrbtech v Nízkých
téfstcéjeskynivioce2003jsmezi.isúu,ženáznalqrkoroze Taúách. Zde byly odebíriny jednak kondenzačnj vody
(nepmvidelné proděravění stěn visících brček, prodě- z Kozího dómu asi 40 m od vchodu Orll Okno, který
mvění záclon porušujlcí růstové plo€hy) jevl výhradně představuje exdémně dynarickou prostoru z hlediska
brčkaazáclony,kterébylybud'suché,Debonanjchbyly prouděnlvzduchu.VzimnlmobdobíproudíOrlímoknem
stagnujícíkapky(vůbecnestc?pá`qilcí,pfipadněsexúém- doKozíhodómuadáledonitrajeslqměvenkovnlvzduch
nědlouhýmin.ervalem).Naopakvšechmmlstasmáčená rycblostl až několika m.§.' a pfinášl s sebou sníh (Štéc,
silnýmskůpemjcvilaintenzivnírůstsindbezjakýchkolj 2000).Výsledkemjepodchlazenítěchtoprosto[podbod
stop koroze. Z výše uvedeného vyplývá důležitý závěr:
Korozi nezpůsobuj[ intenzi`mJ skapy (keié lzx; běžnou
technikou vzorkovat). KOTozní postiženíje bud'již neaktivnlm následkem minulých období, nebo nějak souvis(
s téměř imobilnlmi `ýslqrty vody na krápnJclch, jejíž
složení ani původ dosud nebyl studováD. Proto bylo

mm2A). Naopak v tétě tudy proudJ vzduch zjestqrnnlho

systémusměremven.VKozímdómudocházívlétědfty
silnému podchlazení stěn k intenzivnl kondenznci voů/
zrelativněteplejšmovDjoojeskynflovzduchu.Opůvodu
vody z kondenzace zde nenJ nejmenšÉch pochyb. PTo
sro`mání byly odebrány i vzoi]q/ běžných skapových
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vod z Pískové chodby, která se nachází hluboko v njm

eřídánvápencovýprach(vysokopiuentnl vápence, lom
Čertovy schody). _po u|ožéní v éh|adničce aróri_Íá;=

jeskynníhosystému.bezvýramějšíhoprouděnívzduchu.
Kondenzovaná voda byla studovám í v Stmšlnské
jesbmiuSLišicevJižníchČechách.VzorkybylyodebrányzhlavnJprostoqr,kteráfiingujejakozimnístatická

proúepání(cca1xdemě)bylakonduktivitaměřm2now
po 3 a pfipadně i 60 dnech (tab. 1).

je*yně,ačkolíkuičithuprůnjhvzduchuvlétědohoml
části prostory dochází. Opět byl odebrán vedle kondenzačnJvodyivzorekskapu.Detailnílokalizaceodběrije
popsám v tabulce 1 .

výslH'm
GerickéanalýzyífýzikálDíd`měřcnímmdýchvzomích
jsou nutně velmi náchylné ke kontamimci a ovLivněnÉ.

hqHtxm
Aby bylo možné malé „stagnujlcr výsbq vod m
smpechavýzdoběstudovaibyhpoužitaspeciálnítechnikaodběiuvodamuselbýtzwolenaltemaLivnlzpůsob
zpracovánj v laboratoří. Odběr byl prováděn pomocí
inj.ekčnísffiačkysjehlouzáhyseukázalo,žejerycuejší
ne€hat kapky po vnějšl straně jehly sunovolně „sklouznout"mčisýrikrotenovýsáček.Vhodnýmnáklonem

jehlyapomalýmpříblížmímlzetoutometodouvzDd®vai

íkapkymkonclchbrckbezjakéhokoudotykuses.ěnou
brčkaatnožnostipoškození.Kaplybylyodsátydovzorkovniceoobjemusml(vzorlo/tvořenésnrišenímdes[tek
odebraných kapek). V nj byla změřem konduktivita

(Cond340jsesondouTedacoD325odfimyWTW)apH
®H330isesondouSenTix41odeéžefimy,obojesintegiovanýmteplotnímčidlem).SrwnávacíněřeníobouveličinvběžnýchvzorcÉchivtěchtofnalýchvzDrbvniclch
vykazovalo shodné hodnoty. Konduktivjta je dále
uváděna výhTadně s přepočtením m hladinu 25 °C.
Odebrmé vzorbí byly zfiltrovány pomuí filtru

!b4p5m=ny==::°ČmG#:#ě,akvd:mb#
mředěny a amlyzovány m obsahy hlavních kationd
aaniontů.Uvzom14(tab.1)bylaffltraceprováděnaaž
v laboratofi. Obsah hydrogenkaibonátů nebyl stanovován. protože pro titmcije třeba objem 100 ml vzorku.
Hydrogenkarbonáq/bylypro®dopočtenydvěmanezávislými způ§oby: 1) odečtením stamovených ariontů od
staDovených kationtů; 2) odečtenlm stanovených
anjontůcdkonduktivitydělenéstem.Chybaroztx)rubyla

Jejichnízkýpočetačastopoměměvelkéchybyrozboru
zatim dovolují jen orieDtační závěfy. Na základě dosavadníchvýsledkůlzevymezitdvatypyvodsdouintenzjtou skapávání. nebo úplně stagnujíc(:

KbDdGDzovanévů
Kondenzovmévodybylyziištěnyvněkterýchjeskyních
(JMN, Strašínská jeskyně) i dole€h (mpř. Vehtovice
uMělníka).Jakonejlepšíapfitomvelmijednoduchýzri
projejjchodlišeDJodskapovýchvodse).evlpřítomost

kapek o rů2né velikosti hustě pokrývaj(cích stěny (od
desetin nm po velikos( běžné kapky). Přitom je numé
vy]oučít vznik malých kapek z rozstřikující se vody.
NejdokomlejšímpmlademjsouprostoryKozíhodómu

podvchodmorlíoknovJMN,kdevlétěrelativněteplý
vzduch z ri(ra jeskyně vniká do prostoru se silně
podchlazenými stěnamj ze ziDm(ho obdobl. V dómu

d«hází k vem iDtenzívnl kondenz"í, ]d€rá generui.e
ípoměrDěíntenzivnískapovoučinnos.cožjejinakzřejtně

jevvi.eskyníchvemvzácný.Stěnydómujsoupokryty
mlými §talaktity, takže kondenzo`/ané vody tu Demg.í
čistě korozní vlastnosti, ale alespoň po čás( roku zde
dochází k depozici sind Q[ondenzační voda měřenÁ 7.
10. 2003 měla pH 8,1; což při ostatních pa[metrcch

indikujevEcmeriok#&)rikekonde-ivodrich
paT i m stropě ve Strašínské jeskyni, kde se v zimě
ochlazujehomjnovéprostředldnpívchoduumístěnému
v homí části dómovité prostory. Tabulka 1 uhzuj.e
srovnání složení běžných skapových vod (intenzita
skapu okolo 20 ml.hod-' s kondenzovanou vodou.

poč[tána z následující rovnjce:
Chybarozboru=1-(sumkationtůvmeq.l-`)/(kondpři
25coloo).
U ffi skapů byly chyby rozborů do 4 % (tab. 1). vůči kalcitu (SI J}.37 až J),53). Konden2DvmÁ voda se
UvzoffizAJmtérskéjeslpměbylozjištěnoméněkationtů, výrazněji od skapové vody Liš[ mnohonásobně vyššh
než\/yplývázměřenlkonduktivity,nebylvšakstanoven obsahem siranů, dmsmni a sodíku; vyšší je i obsáh
hořčík.Naopakukondenzovanýchvodjekonduktivitao chloridů. Výšš( ob§ah s(ranů `Íykazuje i kondenzovaná
1 s a 32 % nižší, Dež by odpovldalo ziíšeěným obsahům
voda z nm oproti skapové vodě z téže jeskyně. Může
kaiiontů. Vzhledem k těmto značným odchylkám je se jednat o rozpouštěnl sekundámích slranů
výsledb/nutnobrátjakoorientsční.Pokudbylakdispo- vysrážených dnq/ odpani v zimním období (K Žák. úst.
zici měření pH v terénu byl spočten sat`irační index sděl.).ChybyTozborujsouuobouvzorkůkondenzačnlch

g[##,,skEr:#ev#ťepmžeyáť#čaíg%s:&3

v programu Phreeq C (Parkhust a Appelo, 1999).

yF.nš#ezc%%fisp=JLbdyo':)P;:Veudur*m:í::Z:VhŤv:::
kondemceaevaporacenazkoumanévody.
VAmÉrskéjesbbjaJMNbylyodebrhyídupucitnl `/zorky, do kterých byl po 2měření konduktiviqr
75

vodvysoké.Mohlybymzmčmtmpř.vyšší2ŽistoupenJ
huminovýchlátek,kteTédnqívazběěástiláteknaorganickékomplexyvykazujínižšíkonduktiviqnežbyodpovídalo skutečné koncenmci katíontů.

Izotopybslmvevoděne`možnilyj.asnérozlišeni
skapovýchakondenzovanýchvod.Kondenzovanávoda
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vJWtnáhodnotyizotopulpclmibllzképrůměméroční

křemen. dioktaedrická slída ®mvděpodobně muskovit),

hodnotě ve srážkách v úmvnj 1600 m n.m. ve kterých se

j.novýDrierfl(montmorillonitnebochlorit)apfitomenje
jeskynnlsystémmchází.Anidalš(vzDrkynevyka2»jíníjak pravděpodobně i plagioklas anorthit. Zjištěná minerálnJ
výjimečnébodiiotyď80,kterébypomohlyurčitprocesy, skladba vzo[lri Zhruba odpovídá sLožen( místních kryskteýri voda prošla (e)ftrémní výpar, nebo kondenzace). talíckých vápenců, nebo jej ich reziduu po rozpouštění.
Povlalqr se tvořl zřejmě poměmě rychle, jsou vyvinuty
na místech zatopených vodou za povodnl v sipnu 2002.
Ost-tnístagDujÉcívody
Jejich vznik lze vysvětlit cykliclým smÁčením a korozJ

povichuvápencůkondenzovanouvodouvjamlnobdobí
Jedná se o výslqq/ vody, které přípoznlnqjí skapy, ale a nÁsledného vysychání a siážení rozpuštěných látek.
jejich aktivita je velJni malá (téměř, spíše vůbec neska- Dmyodpadánlpiachuprobíháodnosmateriáluzestropu
pávají;vzoi]qr1-2a5:tab.1).Jednásezřejměbud'ovody [nnohem Tychleji. než kdyby měl být materiál odnášen
z mikrokapilár, které propouští extrémně malé množství v roztoku (dllq/ zpěmému vypařenl kondenzované vody
vody,nebojejejichskapzžistaveii/pfitlumenjendočasně by k odnosu vůbec nedocházelo). Pfi `mihi povlaků se
vsuchýchobdoblch.Nelzevšakvyloučitanijinýpůvod. zřejině uplatňujl další p[ocesí (biogenní?): 1 pfi výrmě
Zkoumanévodymajívetminlzkoukondiilriviqmnohem nadhodnocenému odhadu, Že v průměm se na seěnách
nižší než běžné skqpy z téze obla§ti. V Aimtérskéjeskyni během roku vytvoř{ vrst`/a 5 tnm kondenzované vody, by
bylaustagnujícíchkapékziišóěnakonduktivita366a440 pfihusioóěvápence,množsMrozpuštěnéhoCaco](tab.
ms.cm-' (tab. 1), pfitom intenzi`mí skap v Absolonově l,vz.6)došlokekorozijeno,4mmzarok,cožodpovídá
1 g hmoty m plochu 1 m2. Množstvl pmchovitých
dómu tněl v téže době konduktivitu 718ms.cm-`. Nižšl
konduktivitu vykazovaly stagnujlcl kaplq/ i v Ochozské povlam však dosahuje nej.méně desítek g.m.2 stiopu. Je
558tns.cm-'.llimmel(1993)pňtomuváuzdetailnlsnidie otážkou,zdalijsoutytoprocesytozšlřenyiujinýchlokalit
v Ochozskéjeskyni pro skapové vdy s ineenzitou skapu a jalý mohou mlt případně vljv na destmkci kripnlkové
saž8000ml.l-'.konduktiviq/725-883ti.cm-'®ůvodní výzdoby.
hodnoty přepočteny na 25 °C). Nlzkou konduktivitu

a obsú vápnmi i hydrogenkarbonátů v Zkoumaných
vodáchlzežřejměvysvěditvelmidloúýmsctrinlmvody
zÁVĚR
v kontalmi s jeskynnlm vzduchen, a tim únikem přebytečného C02 do amosféry. Obsahy Ca a HCO,- se blíží Výsledlqr studia stagnujíclch vod m stěnách a stropech
obsahůmuváděúmFaimomakol.(2004)zeskapo`ýcb jestpmídflprmalémupočtuprovedenýchanalýzzatlmdojezírek v AJmtérskéjeskyni. Základnl chemjcké složení volujíjenorientačnlzávěry.
Korozivnl vlastnosti skapo`ých vod byly pozoiwány v PísečDé chodbě v JMN (vz 3), kde zcela chybí
téžzřejměodvozenyzeskapovýchvod:občasnéjezJiko sintTy a skalní dno je v mlstech dopadu skapové vody
vpříbovědómuvjeslqniAmoldka,jezerovpropastiNa přetvoĚeno do ostrých škiapů. Jedná se však o vyso-

%nu:Í;;.`##e:hJ;:%b;`vzkéi#dÉ:u:Ěá`#::

kohorstýkns.Zetřívzorků,kterédovoulyvýpoče(sammčního iDdexu je nenasycení vůči Caco. patmé pouze
u kondenzované vody ve Sbšlnské jeskyni, která ale
byla prakticky imobilnl (bez velkých odkapávajlclch
kapek), a to přesto, Že odběr byl proveden v období pro

ČeřínceijezerovTomáškověpropa§ti(tab1).

VpřlpaHvzorkůz29.5.2003zAmtirskéjeslqmě
jsou hodnoty kondulrivíty stagnujíclch kapek obdobDé
hodnotámp`mkvyajejíchpodzmnlchpřítokůzestejného
daia:332-366d.ctn-'.Po`hé3dprpřdodebránlmvzoi"
postihla obec Sloup katastrofálnl povodeň, kteri rozvodnila Sloupský potok. Nelze vyloučit. že m nízké konduktivitěsemohlapodíletiusazenávodazvodnlffištěnebo
kondenzovaná voda pfi průchodu teplých povodňových
vod Amaeérskou jeskynJ (reziduálnJ louže vjeskynJch
chodbáchobsahuj(clvoduzkulminacetnětykonduktivitu

koDden2aci nejpříhodnějším (výrazné zvýšenl teploty
vzduchu po dlouhém chladném období). Při stagmci, či

227ms.cm-').

prachovitých povlaků.
Pokud v současnosti v Moravském krasu `úbec

Pmdov[tépovlalpr`úzŽLDénakondemmanévody
- jejlch složení

Depatrné intenzitě pohybu zkoumaných vod nemůže inít
přlrný odnos kalcitu kondenzovanou/skapovou vodou
témčřžádnývýznam.Vpfipaděkondenzovmýchvodnicméně k destrukci povichu stropu dochÁZÉ dflq/ tvorbě

:%C#:vék#ů#Šcíhka°kro°t:,Í2#Z)dn°eb#Vsíez±y?:
jednat o běžný qp rozpouštěnl, ale spÉše o méně Dpické
přlpady,mpř:kondenzačDíkorori,vlivživýchoqpnismů.

V Strašlnst!éjeslqmi i v Kozlje*yni v systému JMN byly
zjištěny povlalq/ lemujlcl výslqo/ kondenzovmých

stžídavé smÁěenl a vysychání povichů (dopiwázeným
odpadávánJmvysiáženéhmoty),núkroskopickéDzikální

kapek. Zdá se pravděpodobné, že jejich `mik je s kon- jevy (konká`ml a konvexbí povrchy a vliv m msycení
denzacÉ vody přLmo spQjen. Ve Stiašínské jeslqmi byly vůči Caco]) apod. V budoucnu se pioto bude vhodné
tyto povlalq/ orientačně analyzovány RTGdihkčnl 2žměřitjednakmdokumentacikorozípostiženýchforem
analýzou.Výsled)orukaz`ijlmmajoritnípřltomnostkal-

(pioáištěnlvjakémlřesekorozevsoučasnostiuplatňuje)

citu, dále pak byly v difiktogmmech identifikovány a také na detailní studíum vod které př(mo souvisl
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s korodovanýni simy.
KorodovmézácloqyavětšíhápnflyvA[mtérské

generovanéLídskou#E3sť#eskyrich

i.eskyní[nohouqýtnásledkemvýraznéhoznečišóěn{skapů

v druhé polovině 20 stolení vljvem hnojení, nebo jsou

Výžk`mbynebylmožnýbezfinančníchpiostředků,které

periodicky korodovány pfi zaplavení chodeb vodou
nekrasovýchtoků2Dexsémnlchpovodní.Kodpadávánl
brček dochází í vlívem přírodnÉch procesů, jak ukazuj[

poskytly: Heidelbergcemen(, Mokrá ve spoluprácí

Eymotdt"phiKcžiri::t,?á:?)Tcho-ýchvJeskyrich
Zazmhkustoj(pnicesánchez-Moralakol.(1999),
kdej.soukvantifikoványÍnesmlměnepatmévLivylídské
činnostinajeskyn{pros6edlvčeměkondenzačníkoroze

sGeologíckýchústavemAVČRavýzk-ýzáměrMSM
1131 00006. Děkujeme Z. Gorecké a F. Buzkoví z ČGS
Banandov za ochom při zpmoo`únÉ vzorků skapových
akondenzovanýchvodaKarlužákovizacennékritické
pfipoTníhkykrukopisu.
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16

m3- 'nmlS"-(ng^)

28
8127158

L- Íma/l` kaiortvariontvlm-Ímamb""tivibimorb

6 Dd 0_8
e
§
1
6

2

123

100

'90

1a2

1G%

28%

1%

dota 180 Íortri"e. SMa^/)Sllndax(prvtqC)

®6

-89

-9.9

-17

2

-70

fltnwáno v

5

8
1

122

17

103

1

3

170

1

-18%

4%

11

'7
'3

4

96

114

121

'G®

1G2

134

223

8

1G8

e2%

0%

-10_

d, 4,d4
1,

0

1

1

11

-1,

mhé,ází? súZÍ? ~

4

112

2

dibrdm

`dh oŮ k Caca}; pocla Sl aÍGÉkcemEridání`dmchu

6

3

I

6

3

a- Ín"m

Itn)o

ŽgĚ

7.85

M]2+ (nú)

Eš:ÍkvDváŤDF*# lá;=:

22.703

22.7.03

„

pHlordJdMla (iisA=m i)no 25oC)

tplotzi odv Íocl

Ž

2
29SÓ0

d±

1`

Ž
aL>ů,

fxxb

É

j,9

dp"

mhéFbvc
kDrtze

l(ďozB?

8báko

m,rbďtE3
yc

llhúmv tenhu

Tab. 1; Fyzikím vlastDosd a chemlcké !ložení stagDujícícb vod. Dalšl komentář v textu.

' výtah z€ základního chemického rozboru, " snížcní kodduktivity mohly způsobit i jiné procesy (např. odsměnJ

du§ičmů bakteriemi).

LťlERAFaimon,J.-Zajlček.P.(2002):Vlivkarbonáiovýcbmvnováhmdesaukcijemýchsintrovýchforcm.-h:Výskm,
využívame a ochranajaskýň. Yyd. Zbomík reférá(ov. Liptovský MikuJéš : Správa slovenských jasl(ýň. 2002.
111.vědeckákonfeTmcesmezmámdnlúčastí,lsBNSO-8064-145-5,s.104-107.
Faimon,J.-Zajlček,P.-Baldík.V.(2004):GeochcmistiyofdnppingwateisinselectedcavesoftheMomvimKarst.
-Výskum, využívame a ochmm jaskýň 4. Zbomík reítrátov. Tále 2004. 108-109.
Himel, J. (t993a): Jak vám hpe Krasovka? -Speleo 10: 23-26. Prah

ParkhuscD.L.-Appelo.C.J.(1999):Uscrsg`ridetoPHREEQC(Version2).U.S.GeologicalSuvayWatcrResouces
lnvestigation Report 994259, 312p.
Sánchez-Moral, S. -Soler, V. -Canavcra6, J.C. -Sanz-Rubio, E. -Van Gnekcn. R. -Gysel8, K. ( 1999): Inorganic
deteriorationaffectmgtheAltatmraCaveNSpain:qumtitativeapproachtowall-corro§ion(solutiobalctching)
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Výskum. využívanic a mhmm jaskýň. 13.-16.11.2001 : Stari L€snÁ. Slovcnská republik8. 2001. 111. vědccká
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Statistické zhodnocení jeskyní v ČR k 1. 9. 2004
Dai)lelaBflková,Antoníiizelenka.RomnmejneLJaoAlbre€ht
Agent`mochranypřírodyakrajinyčR,Kališnícká4-6,13000Pmha3

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)

pinbudepožitorepublikověschválenégeomorfologické
členění ČR, tedy geomorfologíclý celek, podcelek a

:fe:=kásLpgeg'7";°#\CgksáÉ#ts:,::S[tcí€Sč?:d?nrč°evsaEŽ

okrsek.

reppbliky.Nutnostrozčleněnlúzemírepublilg/namenší
celbr `Íyplynula z€jmém z rozdílné geologické stavby,

AOPK ČR zpracovala v r. 1998 Inventarizaci

mnižjsouvázánykrasovéhominy.KarsoloSckéčlenění
bylo zpracováno jako podklad pro JESO (Jednotná
evidencespeleologíckýchobjektů).MetodikaJES0byla

E=E.:hůvůvvčF;í:LČoRj;]#adripĚťkpŤsm#

Krasovéoblastiiskupinybylyzačleněnyjižvmďčním

výřezů Českého a Moravského krasu v měřítku

krasových území v ČR, jejich rozdělení. Soupis 1 147
krasovýchapseudokiasovýchjeskynísezákladnlmichaschváLem a přijata Če§kou speleologickou společností rakierisů[ari a lokalizací v přehledné mqpě 1 : 500 000 byl
vr.1985.
doplněn o cca 1000 dalš(ch lokalit na zákldě došlých
Karsologické členění rozděluje územl ČR na vyžádaDých připomlnek a doplněn dle dalších dosoustavy,cellBr,jednotky,krasovéoblastiakrasovésku- stupných podkladů na 2 227 jeslqmí a propastí. Výstup
piny. Soustavy, celb/ ajednotlp/ byly zpracovány nově. úkolu - mapa a text byly předány Karóog[affi Praha vč.
1 : 100 000.

Fs#oUÉgopv?rbyy?yT:#;#u®p#TSůoFp:Uoe;Js%

Ve 3 karsologických soustavách je evidováno
dokms zpracováby návrhy členění, z nichž bylo vybtúna celkem 3 348 krasových i pseudokrasových jeslqmí.
jakási komprorisní varianta, že soL]stavy. cellpí a jed- Z toho je 2 256 jesk]ml krasových a 1 092 pseudonotbr (tedy členěDí nově zpracované) budou použity krasových.Tédyoprotir.1998narosdpočetevidovaných
stej.něprop§eudokms,alemístokrasovýchoblastiasku- jeskyní o 1/3.

l{ód

Kar.®loglcká sousma

Kra3®véJdkyné

100

ČESKOMORAVSKA l<RASOVÁ A PSEUDCXFiASOVÁ ÚZEMÍ

200

MOF"VSKOSLEZSKÁ KRASOVÁ A PSEUDOKRASOVÁ ÚZEMl

300

KRASOVÁ A PSEUDOKRAS. ÚZEMÍ ZAP. KARPAT A PŘEDHLUBNl

Cdk®m

Ps®udok-véJekyné

Celk®m

956

966

1922

1268

20

1288

32

106

138

2256

'092

334e

NEJDEI,ŠímASO`riAPSEUDolmASOVÉIESKyNĚmDLEKARSOIOGICKÉSOusmvy
KaLraol.9®uma

Nddellí kras®vá |e.kyné

Kód jeskyné

100

KorÉpriské jeslqmě - celek

1<112 871 t J00007

200

Amatérská jeskyné
(systém Stan} a Ncwé Amatórskó j.)

K2301212 josoeo

300

Jeskyré Na Tun)du

K322 2710 J00001

K4rsol.80uem

K2301210 J02081

lle|del!Í pseud®knsová |®.kyné

100

Teplická jeskyné

200

Pukllnová eskyně 1 3

300

Cyri'ka

l{ód |e.kyné
P164 42 2E J00028

79

Dé'ka [m)

2000

22500
1200

Délka [m)
1065

P220 7§

58

P321 m 18 jooo19

370
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POČIYJESKYNÍVJEDNO"VÝCE[KARSOI,OGICKÝCHCELdcH
Kód

Kramvé'dkyné

Kar3ologlcký cel®k

P.®udokngové'eskyné

120

Kmscr`ti a pseudokraBovó území západnlch a suedi`lch Čech
Kiasová a pseix]okmso`/á úzomí molda""ka a stbdočeského plutcmu

130

Krascnti a pseudokizLsová území Krušných hcx.

140

KrĚBo`ó a psoudokrzBová územl Dodkmšnohoří

150

Krascnó a Dseiidoloasová území české kndy
Kraso`ó a pseudokr3sová území Sudot

174

Cdk.m 1®22 le.kynf

05e

110

160

498
270
0
1

13

31

59
8
99
595

"
174

2'0

Kraso`/á a DseudokTascnó území so`/emího bloku -NÍzl{élio Jeseníku a okolí

220
230
240

Krascr`ó a psedokraso`ó úzDml strednmo bloku - Homomora\clý úval a

43
67

2
2

Krasová a pseudokíaso`ó území ltznmo bloku - Dmhany a Momvský kias

11S8

16

0
2ee

20

Kr@sová a

Územl Dyiskó klerby

Celkem 12ee b.k`mí
310

Krasová a pseiidokmsowá území karpatsk6 DĎedldubnó

320
330

Kmso`ó a pseudokíasová území Vnělsóch ZáDadnlch Karpat
Kraso`A a psedokraso`ti území Vídeňskó Dárive a Je|lcli výbézků

Cdkem 13€ bkyní

0
29
3
32

0

0
106

0
10e

NE]DEiffiKRAsovÉmsKyr`ĚpoDmKARsoioGicKÝCHCHKŮ
Kód |ekyně

Nézev Jegkyné

Dé'ka [m]

K112 8711 J00007

20m

K123 5710 J00001

1400

130

l<cměpruské j®kyné - ®lek
Chý")v§ká j®kyné
0

140

Dmdova k=kyd

K141 4910 J00001

8

150

K1517510 J00001

225

160

Bmošova pec
Bozkovské dolomft"ó jeskvnó

K162 5010 jooml

1060

210

Zbrašovskó aragonftové n3skynó

K212 « 10 JOO001

220
230
240

Javončské |eskyné

K220 3410 jooml

930
4000

Nová Amatór§ká

r" 12 1o jo2o81

200m

K322 2710 J00001

1200

110

120

310

0
0

320
330

0

Jeskyné Na Tumldu

NEJDELŠÍPSEUDOKRASoldJESKYNĚPODLEKARSOLCX;ICKÝCHCELKŮ
Názwi®.kyne

Kód |egkm

Dólkl [m]

110

Trhllnová j®kyně 1

P112 57 28 J00001

120

BměrBká leskyré

P123 20 4H JO"1

130

'40

Puklli"vá leskvné na ŠDlčáku
Louoeznlcká loskmě «eskynní systóm LaiDežnlclcá - PytAická leslqmě)

P141 261A J00001

150

Jeskyně ii fbzhml

P1517118 jom7

20
300
20
200
396

160

Tepllcká |e3kyTk5

P164 42 2E J00028

1065

210

Matě|ovlcká leskyně
PukJi"]vá jeskme 13

P211 5148 J00001

P220 75

25
58

P230 231C JOOOO1

15

310

J®kyré v Šebetové
0
0

320
330

Cyrilka

P3219018 joml9

370

0

220
230
240

80

P130 25 2F J00001
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IDČEr.ESKVNÍV.EDNOTLlvÝCHlmAsovÝCH
Kód
111

112

Počdůkyn'

Kruarvé oblad
1(111 85 Kias Dyk}Askó homatlny

1

K111 88 Hydrotomální kras Karlovýct` Vaiů

1

0.04
0.04

621

27.53

K1 1 2 87 Č«ký k"
K112 88 HvdTotemální kras Brdskó w.chovlny

121

122

0

K12i 4 i Kms sodEanskokrásroh)ckóho moeamorío`miúho osbova
K12142 Kme čerčanskóho m®tamoríovanóho osmo\o

0.53

K122 59 Kraa povodl homl Vohdky

14

0.62

5

0,22

0.18

K122 62 KJas povodl homl Úhla`q/ u Klatov

K12340KfasŽdeznýchhor

0.18

1<123 69 Kms Brtnk*Ó `mcho\Any

3
0

0.00

K123 70 KDs Bítovskó Dahohcatlny

2

K123 71 Kras ZnQ|®mskó pahoi.(atlny

e

1<123 72 Kraa PÍsockó pahorkati.ny

8

Ki4i 49 Kras Pirských vái»ncó u Kiásnó LÍDv

1

0.13

0,09
0,35
0,35
0,04
0,49

11

K151 75 Kms Tiimo`okó pahork8«ny
K162 45 K" záp. čéstl Ještédskól`o hfbstu

2

0.09

11

0.49

1<162 46 Kras vých. čóstl Joštědskót`o t`Tbetu

9

K162 47 Kras JlzenBkých hor

2

0.40
0.09

K162 50 Krss povodí Kam®nlco a Zoloznobnodska

10

0,04
0.44

K162 51 Kras povodl homl Jb®ry

18

0,80

1

6

K162 53 KDs povodí homl Úpy

027

2

0,93
0,09

K163 29 Kms Sipíko`dckó a Zukwskó pahor.catlny

3

0.13

K183 30 l<ras Krállckór`o Snózníku

9
4

0.40

21

K162 54 Kias Orlk;lúch hcr

K183 31 l<ras Trawnskó homatlny u Javomn{u
1<1®3 32 Kms pásma Branré

0.18

72
6
3

0.27

K211 02 Sovl"ký kra8

4

0.18

K21103 Kns Št®mborBk®homobono§ovskóho pniru

0
5
0

0,00

1<163 33 Kras Úsovskó wcl`ovlny u Wo5ow
K211 01 l<ras v okolí Vrbm a Z]atých Hď

K211 04 Kms Moravgkó brúny u Pbr"n
K211 05 Kms tra\/erilnů Monvskó bránv u Pbro\o

K212 06 Hanlcký k"

31

K220 07 t(ras Homomoravskóho úvalu 8.8.

9

3.19

0,13

0.22

0,00
1.37

0,40

K220 34 J"Hčský k"

48

2.13

K220 35 Mlaďdaký k"

10

0,„

K220 36 Kms Úsovskó vTchovlny u Troubolk:

0

0.00

K230 09 Nómčlcký kra8

1

0.04

K230 1 0 Vratíkovský kraa

K230 11 Moótíipký ki"

230

0.00

K15166 Kías Čóslavskó kotllny a KumohonBk6 plošlny

K162 52 Kras povodl homího Labo

220

1,82

4

K123 57 Chýmvský krae
1<123 68 Kras Zďár3kých vTcm

1<162 48 Krss podldtonošskóho p®mokarbonu

212

Om
0.31

151

211

5
7
0

K1 23 56 Kras Nodvédk*ó vmhoviny

163

0.49
0.04

41

K123 55 l<ms povodl homí a stnednl Saz:a`q/

162

1

11

K122 e3 Koa povodí homí Blanico

141

1

0,00
0,84
0,04

12

K122 61 Kias Ex)vodJ homí Vlta`n/

123

19

K121 43 Kms mírovlckóho motariwoManóho oohowa
1(122 58 Kras povodí homl Cxa`q/

K122 60 Krag Radom)élak6 palK)rlcat]iv
122

Podn v %

K23012 Moravský kras

16

0.71

3

0.13

1103

K23013 Kms v JimBch váp®rcld` u Bii`a
K230 14 Valchovsko-Holíko`cký kia8

K230 15 l<iaa v okolí tisno\o

48,89

10

0.„

1

0.04

321

K321 26 Štmbd€P krag

24
0
9

322
330

K322 27 Kms Pavlo`ckých wchů

20

0.89

3
2256

100,00

K230 1 6 Map`®OvlckcLve`Íoi€ký kms

K330 28 Mu§lovský kias
C®lk®m

81

1,06

0,00
0.40
0,13
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ÚDAIEODÉlmlmAsovÝCHIESKyrti
Poéd údBů

Počet dostupných údajů o délce jeskyní

DesetDejdetšíchkraůovýclijeskyní

"vJ®.kyné

Kód |egkyné
K2301212 JO8080KZ301210J02081

Délka [m]

Amatórská |eskyné (systém Staré a Nové Amat6rgké jeskyné)

22500

K2301216 J11850

Býčí 9kála

7000

P1517118 J00007

60m

K2301210 J00250

Ridcké pq±Í
loupak~ejeskyné

r«o 341o jooool

JavoHčskéjeskynó

K1 12 87 11 J00007

K23012 11 J055IO

Koněfrusk6 jeskynéeelek
Nová Rasowú

K23012 16 J11310

Výpustek

4250
4000
2000
2000
2000

K1 1 2 87 25 J00029

Jdml Ementál

1884

btewalydélkykmsový€hjeskyní
lnerval délky

P®čet Pskyhf

Pod n v %

0 az 5.0 m

471

29.44

5.1 az 10,0 m

314

19,63

10.1 az 20.0 m

296
250

18,50
15,63

„1

6.94

85
33
20
20

5.31

20,1 az 50,0 m
50,1 az 100,0 m
ioo,1 az 250,0 m
250.1 az 500.0 m
500.1 až 1000.0 m
> 1000,1 m

2,06
1,25
1,25

ÚDAIEODÉLCEPSEUDOI«ASOVÝCHmsK`mri
PoEat údaJů

Počet dtmippých údajů o délce jeskynl

De§ettiejdelš(cbpBeudokrasovýcl)jeskydJ

Náz"J®sbé

Kód jdkyné
P164 42 2E J00028
P164 42 28 J00004

Tepllcká jeskyné
JeskyTé Fxx] Lucffem

P1517118 J00007

JeskyTé u Rozl`raní

P321 9018 J00019

Cyrilka

Délka (ml
1065

4m

P123 20 4H J00001

B~ká jeskynó

P162 39 28 J00002

Valha'a

P3219018 JO0001

Kněhyňská jeskyTé

396
370
300
300
280

Cmšovy dů,y

217

Renchová jeskyTé
Loupe2nlcká jeskyné 0. systém Laipůlcká - Pyt]ácká |eslqmé)

205
200

P32190 2C J00001
P164 42 2E J00009
P141 261A J00001
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Inóerva]yddkypseqdolmso`ýcl]jeskynj
interval délD

PoÉet|eskyní

Podfl v %

0 az 5.0 m

181

31,31

5.1 a210,0 m

182

31,49

113

1 9.55

10,1 až 20,0 m
20,1 az 50,0 m

69

11,94

50.1 až 100.0 m
100.1 8ž 250,0 m

16

2.77

10

1.73

250,1 az 500,0 m

6
0

0,00

500,1 az 1000,0 m
> 10m.1 m

1.04

1

0,17

MmuBší]ESKyNĚ
Ksestavenížebřlčkunejmubšíchjeskyn[ČRbylypoužitydostupnéúdajeohloubkách(E[)idenjvelaclchon).Údaje
o denivelacích jsou označeny hvězdičkou (.).

Desetkrasovýchjeskynísi]ejvčtšJdeDlveheí

Kód Jegkyné
K212 0610 J00008
K23012 12 JO9000

Název|qkyné

I»lka [m]

m-

mlcká Propast

204.6
190

IQ301215 J10110

Rudk*é pmpadání

K2301212 JO8180

Jakwého zÉvrt

K2301212 J08220

Dámskýzávn

125

K2301213 J09031

Kajotánův závrt

120

® '73,0
130

K23012 13 J09050

Spokm

120

K1 1 2 87 24 J00026

Jholdka

111

K2301213 J09051

V závrm č. 1 7

110

K220 34 10 JO"1

JavoffcskéjostM

"

Desetpsetidolmso`ýchjeskyni'8nejvčtšídeDlvelací

Néz®v |e"é

Kód |dkyrié
P3219018 J00001

Kněhyňská jeskyné
Skalní chtim

Délka [ml
® 57.5

P164 42 2E J00038
P164 42 2E J00028

Tepllcká jeskynó

®42

P141 261A J00001

Loupůlcká |eslqmé «. 8}ctém Lo`peznlcká -Pytlácká j.)

P141 26 IA J00014
P164 42 2E J00029

Hluboká mezemí leslqme
Tepllcká propast

40
40
38,5

P15171 1C J00001

Průvmová ft"

38.5

P141311C J00001

loupežn]cká jeslqms u Velkého Bhžzna
Čertova díra

*35

P321 9018 J00009
P321 90 2C J00001

*50

O"]rášovy důry

3e
* 34.5
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