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Úvod
Povodí Říčky je třetí, nejmenší a nejjižnější částí

#so,;:ásniíh:.::a:ies;.s,a.:oi;?#vaondáv::š::Ín:'.mj
Hádkem-vývěry též Hádecká Říčka. Pramení z. od
Račic, odvodňuje 26 km2 Drahanské vrchovin.y a po
11,5km vstupuje v oblasti Hádek do Mo.iavského
krasu. Protéká rekreační nádrží rybničního typu
o rozloze 2,1 ha a v průběhu dalšího toku krasovým
územím, v přibliži?ém směru SV-jz v délce 2 400m

po vývěrovou ŽSnu, má řadu ponorů a ztratů.
Před z. hranicí vápenců se spodnodevonskými
klastiky vzniká vývěrová zóna, v níž má Říčka dva
vývěry. Celé povodí Říčky vztaženo k těmto místům
má 45,5 km2, z toho 12,8 km2 na krasovém území.
Asi v polovině svého toku přes krasové území

přibírá Hádecká Říčka levostranně epizodický přítok ponorného Hostěnického potoka z Ochozské

jeskyně, kterou tento protéká. 0 něco dříve, prav-

::pt:adt:vbonděovdopkoo:íoÍůskŘyíyáíy:]:šžčítr::::;dnaopdojE,oestsě:

Říčky pravobřežní Ochozský potok, který na své cestě 1,3km dlouhým žlíbkem nemá ponorů ani ztrát,
a±ečiey?ovodyseztrácízanízkýchprůtokůvřečišti

Hydrologické objekty - ponoiy, vývěry,
podzemní toky
PonoryHádeckéŘíčkyjsouoznačenyvelkýmipísmeny v pořadí vzniku jevu a seřazeny ve směru toku
s uvedením vzdálenosti od rybníka Pod Hádkem.
Ponory Hostěnického potoka jsou značeny římskými číslicemi. je uvedena lokalizace dle GPS, název, nadmořská výška, kapacita, břehová poloha
a historie.

Ponory Hádecké Říčky
1. „V Hádeckém rybníku", N 49°14'52,9";
E 16°45'32,7" ± 6m, Om, Q,= 1,02-1,2 l/s. Vznikl po
vypuštění rybníka v lednu 1994 propadem dna do
hloubky 180 cm při patě levého břehu,11 m od hráze.

Od rybníka byl oddělen zaskružováním a obsypem.

nického propadání 1, tekoucí severně od Ochozské

jeskyně. Hostěnický potok má pod obcí Hostěnice
dva ponory (1 a 11), jeden s možnou reinundací položeným potrubím (111) a jeden ležící výše rovněž
oddělený od toku při jz. obvodu údolí (IV). V dalším úseku pod jeskyní Pekárnou vtéká do Hádecké

A.

„Hádecká

estavela"

N

49°14'49,4";

E 16°45'18,6" ± 14m, 325m, 330m n. m., Q,. = 5,5

l.s-], levostranný. Ponorová funkcc po prvé zjištěna
23. 2. 1958, do té doby známa jako vývěr. Aktivita:
v období 19.1.-5.10.1958 zjištěna 11x funkce vývč-

ru, 2x funkce ponoru, 5x bez hydrologické funkce.
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- V témže roce byl nynějšími členy ZO 6-11 provcden

pokus o otvírku.

1evostranný ponor aktivoval v září 1987 no\Ý propad
uprostřed řečiště 3m od původního. V r.1988 se vytvořil v řečišti další propad do hloubky 2-2,5 m, který

8. „Velký ponor" N 49°14'52,7"; E 16°45'05,1" ±
ůyl uměle o 2m prohlouben bez nalezení trativodu.
11 m, 690m, Q,= 15-181.s-t,1evostranný, stálý.
C. N 49°14'51,0"; E 16°44'59,8" ± 11 m, 815 m, Q,= V míst`ě dna sondy byly zpevněné štěrky. Při nízkých

18-201.s-],polohavariabilnívzákrututoku.Původně

120

průtocích končí tímto ponorem povrchový tok.

SPELEOFÓRUM 2010 - ročník/z/o/cJ773G 29
]. N 49°14'49,4"; E 16°44'54,3" ± 5m, 900m, ne- podél stráně. Leží 180m proti toku Hostěnického po-

zahloubený ztrat na konci pravostranného zpětného
ramene toku, ve funkci pouze při vysoké vodě.

toka od můstku s cestou nad ponory 1 a 11 při okra-

ji tratě Dlouhá vápenice při jz. svahu Hostěnického

D. „Zaskružovaný" N 49°14'47,3"; E 16°44<54,4" # údolí. Po napřímení toku a zamezení rozlivů potoka
± 5m,1015m, Q,= 15-20 l.s-], levostranný, stálý při v 60. letech minulého století byl ponor odříznut od
zaplaveném řečišti. V letech 1969-70 byl otevíráp
větších vod. Nyníje inundován pouzc z okolí srážka-

mi. S navigací Hostěnického potoka je spojen dvojicí
osinkocementových rour položených sem na dopo1 m dlouhá a 0,5 m 'široká chodbička uzavřená vodní
ručení autora pro možnost řízené inundace za účehladinou.
lem výzkumu odtokových cest stopovacími zkouškaG. „Vlád'ův" N.`'4#,|4''44,2"; E 16°44'54,4" ± 5m, mi v únoru 1988. Zkouškami byl prokázán hlubinný
1 150m, Q = 5-8 l.s-], ve středu toku. Sloupec dna odtok kj do oblasti lomu Mokrá.
o průměru lm a hloubce O,8m se propadl dne
IV. propadání N 49°14'19,0"; E 16°45'58,6" ± 5 m.
23. 5. 1989 při Q = 3,9 l.s-í. V současnosti zanesen, Do literatury uvedl Burkhardt (1971-1972). Ponoepizodický.
rová aktivita nebyla zkoumána, snad odvádí srážky
(Burkhardt 1972) do hloubky 6,2m směrem pod čestu, kde se k povrchu zvedal komín a k S odbočovala

E. „Závrt" N 49°14'43,4"; E 16°44'54,7" ± 5m,

z okolí.

Povodí Novodvorského potoka: „Novodvorský

;!ssfí!:?jnlÉr:iy;:g:pr:a:vvoÍ?tčría;:dž:ez,Í:lr.tÉiao::;:v::6::
ho trativodu od výše ležících ponorů, vedoucí v těchto místechjiž též vody od Hostěnického propadání 1.
Cestu trativodu napříč údolím mezi jeskyně Švédův
stůl a Netopýrku vyznačuje v aluviu řada tří závrtů,
z nichž první největší má funkci ponoru.
F. N 49°14'42,1"; E 16°44'57,7" ± 5 m,1295m,

ztrat v aluviu v době rozlivu vysoké vody.

ponor`` s jeskyní „Ponorný hrádek" N 49°15'57,0";
E 16°45'30,2" ± 7m. Nachází se v sv. části povodí j.

::dTpořzlcphokpž:am;ýjáá:oEodnooádt:l#čhky:něhových
„Západně Lysé" N 49°14'37,7"; E 16°44'08,0"
± 13m,104m s. od pramene Kaprálka, Q,= 0,6 l.s.í..

Funguje vjarním období po dobu než vyschne slabý
potůček stékající údolíčkem na geologické hranici z.
od vrchu Lysá.

H. N 49°14'40,3"; E 16°44'57,8" ± 5m,1360m,

321,4 m n. m„ Q= 5-8 l.s-], pravostranný, podjeskyní VÝvve,xy
Netopýrka. Propadl se na jaře roku 1992 v těsné blízNejvýše ležícím vývěrem (330m n. m.) je Hádeckosti toku propadem l,5-2m širokým a O,6-0,8m ká estavela v době svého epizodického vývěru vod
hlubokým V současnosti částečně zanesen, ale stále
éinný. Epizodický. Kříž a Koudelka (1902) uvádějí
t:3:táě:ípc5á::e:oÁokaáů:cE:oEfčdkáyTí:á::5:]át:sjtea;::

propad velkého ponoru 50 m j. od Ochozské jeskyně.
Není jisté, zda se nemýlili ve směru a že se ncjedná
o tentýž ponor.

lu říčního typu (Himmel 1959,1983). Qmax = 17 l.S-í.

\' řečišti.

vývěru z estavely, při nízkých vývěrech estavelyje vývěr nulový.
Vývěr epizodických vod z Ochozské jeskyně

Malý vývěr N 49°14'50,1"; E 16°45'17,4" ± 14m,

.`30m pod estavelou, 330m n. m., Qmax = 1,5 l.S-], leK. N 49°14'34,7"; E 16°44'40,4`.,1 790m, ztrat ' vostranný. Velikost vývěru je přímo úměrná velikosti

L. N 49°14'34,7"; E 16°44'10,4", 2144m, ztrat.

Ponory Hostěnického potoka

N 49°14'39,9"; E 16°45'01,3" ± 10m, 323,9m n. m.,

1. propadání N 49°14'31,4"; E 16°45'30,9" ± 7m,
371 m n. m., Qnax = 50-70 l.S-]. Hostěnický potok sem

Qmax = 1000 l.s-`.

byl sveden skupinou německých speleologů v roce
1911 ve snaze omezit průtoky Ochozskou jeskyní.
Odtok se uskutečňuje směrem k Hádecké estavele
a cestou bifurkuje. ještě v prostoru blízko propadání 1 se spojuje s chodbou Sifonovou od konce Nové
Ochozské pod propadáním 11, kterou se přítok větŠí, než jc kapacita odtoku zvedá a přelévá na konec
Nové Ochozské a inunduje Ochozskou jeskyni až
kjejímu vchodu v Hádeckém údolí.

Vládův izvor" N 49°14'32,9"; E 16°44'22,6"
± 15m, 75m před V-Ř-I, Q, = 1-3 l.s-], levostranný,
nejvýše ležící vývěr vod nespecifikovaného původu

ve Ý:á:vé zÉ:Íypod| Ly,s;:Ř-|)

N

49o|4,34,7";

E 16°44'18,1" ± 9 m, 307,1 m n. m., Qmín_max = 8-233 l.S-]'

pravostranný, stálý, puklino\ý vývěr vod od ponorů.

V roce 1967 byla po předchozích amatérských pokusech ražena průzkumná štola (ČSS ZO 6-11 Královopolská, Mor. muzeum), ve vzdálcnosti 19m ukon11. propadání N 49°14'30,3"; E 16°45'27,4" ± 7m, čena nálezem puklinového systému s hloubkou 23m

370m n. m., QLnax = 1000 l.S-], 80m jv. od propadání

1. Přitéká sem potok při zahlcení propadání 1 a vody

(Trigon klub). Pod hladinou jezírka na konci štoly

padají neznámým vertikálním stupněm do hloubLy 34m ke konci Nové Ochozské chodby, kterou

:iÉu;±Ř:[t]r.ativodkvodnímuzdrojiŘíčka(Teiecom)

odtékají.
111. propadání „Smetištní závrt" N 49°14'24,9";
E 16°45'43,5`` ± 3m, závrt s přívodní erozní rýhou

± 5m, 306,6m n. m., levostranně, 80m pod V-Ř-I
v blízkosti rozpadlého jezu pod vozovou cestou.

Vývěr ,Josefus" N 49°14'34,2"; E 16°44'14,7"

10m zpět proti proudu při vyšším přítoku vyvěrá za
121
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3eátvooudá`3?aýcp;aoTr:nbízpté:ocĚs:g:oáeo `igč7#oTáž:ň'é

:::á:Fní trasy toků a směry odtoků od

při stavbě vodního zdroje je v současnosti nefuhkční

av.davyvěránazmiňovanýchdv.umíste.h.pů-v.d#svýí)ids5o.f:plri::vdnoíkdyn:š;í.cvhoá?ůŘÍYkkyo:3ls:š;oor,-:
cích zkoušek hydrologického výzkumu podzemnri
částí ponorných toků za různých průtoků a ko[L
binací (Himmel 2009), které podaly obraz o hor.zontálním proudění podzcmních alochtonních `-oČ
v tomto povodí. Směry odtoků od ponorů k vývěrůE

:o|d6Ýžn:;nfío:8bí:čsány;:.||:,Í:-.Ě-v|:k-|T30í,95o8|í,if,á.:;
Qmin_max = 20-42 l.S-í, Pravostranně. Původně skryt

v 300 let staré'm ,náhonu Kaprálova (Horního) mlý-

pro cclou oblast podává obr. 1
Hlavní sběrač, 1evobřežní trativod Říčky, od`+
dějící její vody od ponorů A-G, přibírá vody trati`.®
du od Hostěnického propadání 1, tekoucí až dosud s.
od Ochozské jeskyně a pod jcskyní Švédův stůl křiň
Hádecké údolí ve směru na jeskyni Netopýrku, ktc`
rou míjí. V místě křížení údolí by mohl mít dimenzi
umožňující odtok maximálně 80 l.s-]. Průměrný smo
čený příčný profil v úseku od ponorů A-G po V-Ř-I

::k::o:ev:9d5ěgubvy.1|,:áE:p.eps::kkopÉ:.:Ttč::ežmss!.vyFšři
průtok vývěrem Vzdouvací zkouška provedená zde
později potvrdila vyšší difusní únik z přivádějícího
trativodu mezi oběma vývěry při zvýšení hladiny na

vývěru za současného poklesu průtoku. Vyvěrají zde
vody od ponorů i vody neznámé, zřejmě autochtonního původu v poměru přibližně 1 : 1.
Pramen „Kaprálka" N 49°14'34,8"; E 16°44'08,8"

:.6s:in3::,,3466imp.ná#giniéxdiáo,s3e5:1v,:dlis-i,.E:::

je 24-32 dm2.

V místě křížení Hádeckého údolí uniká prefeiu

sového původu z oblasti spodnodevonských klastik,

vanými cestami do říčního aluviajisté množství vod?-.

jejichž hranice s vápenci Moravského krasu probíhá
údolíčkem s ponorem jarních vod Západně Lysé.
Stopovací zkouška prokázala spojení tohoto ponoru

Fatí:év:ed:íi,pe:sh,ycEzj:íFtt::::ÍcT,c.h;o.sáív:;oko:uTí.,s:

:girí:roeTeežTcí#Ů=áik_a].[reprokázalosevšakspojení
Mimo uvedené vývěry vyvěrá voda na četných

od Ochozské jeskyně do jeskyně Netopýrky. Ve vzdá-

místech řečiště mezi jezem a limnigrafem u Kaprálova mlýna.

Leonůi;iv:!2:2soboě:ačzeasj:sokdyaní.Ní#kfi::,ěnnai::JéuhJá

dále preferovaných cest a pohybuje s€ o řád rychleji
(0,002-0,0025 m.s-])aje drénována zřejmě trativodem

Podzemní toky
Ochozská jeskyně. Podzemní epizodický tok
Hostěnického potoka lze za inundace sledovat do
vzdálenosti 720m od vchodu po Nouackhův sifon.

Odbočující trativody (U Hroznu, Medvědí, U Gotic-

E°j:ŘaL].SP01ečný odtok pokračuje jcště cca 65om
Postupová rychlost podzemního toku Hádecké
Říčky je závislá na velikosti průtoku a pohybuje se
v rozmezí 0,17-0,46 m.s-1.

Trasa podzemního Hostěnického potoka od propadání 1 vede trativodem severně od Ochozské jeskyně ve směru na Hádecké údolí. Odvodní kapacita
trativodu se různí podle stavu zvodnění údolního
dna Říčky a přilehlých krasových struktur. Asi v poloviční vzdálenosti nebo menší trativod bifurkuje.

ké brány (0,003 l.s-]), nesou stopy totálního zanesení
sedimenty nebo mají jen nepatrný průsak (Líšeňský
0,3 l.s-í). Pouzc dva trativody u vchodu umožňují odtok vod do 20-21 l.s-], vyšší průtok přetéká vchodem
do povrchového řcčiště v Hádeckém údolí a po 80m

]cdna jeho větev odvádí vyšší průtoky nejkratším

Éátá|dn?Ě:Š;š:ěsš:5?ťho.bva.:raíiz:ed.yk::ki?á:áíun:ppřrí|:

směrem k údolí k Hádecké estavele a k níže ležícímu
malému vývěru, druhá odbočuje sz. směrem a spoju-

vádějí své vody do jeskyně Netopýrky. Oba nebo je-

je se s levobřežním sběrným trativodem Říčky. Zjiš-

den z těchto trativodů drénuje nivu a zajišt'uje stálý

těné nejvyšší vývěrové množství estavcly je 17 l.s-],

přítok do jeskyně z intersticiálních vod
V jeskyni Malčina dochází k zaplavení pouze za
vyšších vodních stavů, kdy korýtkem na dně Blátivého dómu (318m n. m.) přitéká slabý přítok ze sv.
strany a ztrácí se v ponoru uprostřed dómu. Funkci
tohoto potůčku po prvé popsal Dvořák (1952). V posledních letech je zřejmě ponor v dómu zcela ucpán
a přítok zde vytváří jezero, které svou plochou 92 m2
a obsahem 144 m3 vody vytváří největší známé jezero
v j. části Moravského krasu. Z hydrochemického hle-

malého vývěru 1,0 l.s-]. Byl zaznamenán též případ,
kdy odvodní schopnost obou trativodů klesla na minimum, estavelou vyvěralo 4,6 l.s-í a celý delší pří-

tok od propadání se přeléval přes chodbu Sifonovou
a předěl ve výši 336m n. m. do Ochozské jeskyně.
Většinou k přelivu vod od propadání 1 do Ochozské
jcskyně dochází při Q > 191.s-t. Příčný smočený pro-

fil trativodu mezi propadáním 1 a estavelou byl podle tří stopovacích zkoušck 36-39 dm2, při Q = 7 l.s-1
s postupovou rychlostí 0,019 m/s, při QL = 10,6 1.s-]
(0,027 m.s-í) a při Q= 15 l.s-í (0,042 m.s.1).

:;skpará:onkeáedŘTírčák?:v;řiuQŘ,Říi5i5šk;vía3k|Erf::k(Ji:|Tii:
0,25 l.s-í), Q= 6871.s-t (0,41.s-1), Q,= 14791.s-1 (0,8 l.s-1;

Himmel 2000) .
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protéká celou jeskyní do trativodu u vchodu a dál
dvěma cestami do jeskyně Netopýrky (obr. 2), za níž

SPELEOFÓRUM 2010 se spojuje s trativodem podzemní Říčky a Hostěnického potoka od propadání 1. V pódponorové sifo-

:íilnáz-ó|n7ě,Oq:sŤ.o;:íkčénje;f::Í.mpá|.E:s2tšndiigap#ohť
lost toku 0,061 m.s-], od Křížova sifonu do polovihy
délky jeskyně 20 dm2 (0,085 m.s-í), v dalším `úseku

do poloviny Hlavních dómů plochu příčného profilu 14 dip?,(0,121 m.s-í) a v poslední části zahrnující
hlavně chodbu Hadice obnáší příčný profil 12 dm2
a rychlost toku 0,143 m.s-1.

Všechny p.o'ažeriní odtoky Hádecké Říčky i Hostěnického potoka směřují od svého poslcdního spojení za Netopýrku do z. položené vývěrové oblasti, kde
vyvěrají částečně ve V-Ř-I a o 157 m níž ve V-Ř-II.
Mczi oběma vývěry je trativod s největším příčným
smočeným profilem 57 dm2 s postupovou rychlostí

O'05fo=žse`#EÍí %Éy29Ř#í#ks;].a Hostčnického potoka

ročník/zJo/c/772G 29
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Abstract:
Contribution to research of moonmilk in selected caves in the Moravian Karst (Czech Republic)

Moormílk }.s a _Pnd.of.ca_ve depo_s!i. It _has got a mácrocrystamne structure and it conieri;±s a tigh proportion
of p.a±er usuauy. Mostiy ti f iorrns wlúie Plastic coatings on v)alh, ceťhmgs or other speleoShems i;c;ve;. Moonmí.lk„occi:::s near..eimanc.:s oď cares or Pl_ac_es cl,ose ihe sydiace. Moonriílk deposii; are common im wide range
o±cumatic coídiiio.ns all .over_tlse wor!3_. |ts gpibests rela±es to some eme'n± úiih inherence of ricroorgarúsňs.
Therewerecouect;edsamphsoďmoonmílkftorriftmecarbona±ecavesinthenortherrbPanoft]ňMoraviďnKarst.
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