
lu.  Habrůvecký potok].e  (pravděpodobně)  nejvýznamně].ším  podzem-
ním při`tokem  ponorného  Křtinského potoka.

Relativně velká  hltnost Habrůveckého  ponoru  (nejyyšší pozorova-
né stavy byly cca 10 l.s-t), která  před umělým zatarasením odvodňova-
cího trativodu níkdy nebyla li.mitní a ponor pohodLně odvádělvšechnu

přitékajiící vodu, spoLu  s velkým spádem  podzemní odtokové cesty do
Křtinského údolí, dává reálnou naději, Že odvodňovací cesty z ponoru
budou alespoň  částečně voLně průstupnými  chodbami.  V úseku  louky

pod  Překrásným  mísovitým závrtem však mohou  být trativody ponorů
dosti proři'cené.

Závěr
SpeLeologi.cká perspektiva Habrůveckého ponoru a na ně]. vázaných

závrtů je tedy velká. Jedná se o speleologi.cky opravdu zaji'mavou ob-
last, na níž lze při troše štěstí reálně učinít objev srovnatelný například
s ochozskoujeskyní. Tento čLánekje v líteratuře vůbec první pokus,jak
na existenci této neznámé rozsáhléjeskyně upozorni.t.
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Summary:
Tracing test and speleological perspectives of
the Habrůvecký Ponor in the cerLtral part of
the Moravian Karst

Theunknov;nhydrologicalactiveponoropenedinl993inponorval-
ley below the village of Habrůvka. Tracing test using  779 g of fLuores-
cein was carn.ed out in  1995. All resurgences in the Křtiny Valley were
controlLed during 6 days, but the outflow of coloured waters was  not
registered both optically and in labs. The altitude dífference between
the  Habrůvecký  Ponor and  hypothetic resurgence in the  Křtiny Valley
represents about 120  m  and the di.rect distance is about 1.5  km. The
articLeindicatestheunknownextensivecaverepresentingprobablythe

part of still unknown system of the Křtl.ny Creek.

Náčrt paLeosystému MaLý Lesík v jižni' části
Moravského krasu. Poznámky ke genezí jeskyně
Marek P. Šenkyřík (ZO ČSS 6-26 Speleohiston.cký klub  Brno,

ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno,  Březinská pracovní skupina  [1984-1989])

Zpívám chlapcům jeskyňářům,
my máme v Březiné starej dům,

pracujem na ty svý díře,
jsme však stále bez halíře.

Speleo je náš ce[jčký svět,
vyslechněte těchto pár vét,
čekají nás nové objevy,

prokopeme tam kilometry.

( historická hymna březinských
jeswňářů  z pol. 80. [et 20. století)

Úvod
V roce 2003  se předčasně skončiL 54 let trvající speLeologický prů-

zkum jeskyně Malý lesík u  Březiny. Jeskyně se z tradiční bádaci` lokali-
ty  Moravského  krasu  proměňu].e v  lokalítu v konzervaci.  Dříve  než se

propadne v zapomnění, uveďme zde v souhrnu několik myšlenek a po-
citů, které].sou určeny pro i.nspiraci budouci`m generaci`m badatelů, kte-
říjednou o průzkum  Malého lesíka  nepochybně znovu projevízájem.

GeFeesz;nhě°MranLyq:sTpka(tšraao!3:#nik#::ýk:::gnímpropojenímdvou

genetickyodtišnýchsystémů.Nejmbdšíčástíjeskyně].ehornípatro(Hlavní
dóm,  Půlnoční chodba,  Levá  Rovnoběžná, Perlový dómek, prostory nad
Lisovnou,Pohádkovýdómek,Kořeno\ritá,Stri.ptýzka,Jezevčí,Diskárna,Chodba
za sintrovým ].ezi`rkem, Smokinghaus, Krápnikový koutatd.), u něhožje
doložen prozatím pouze korozní původ. Záhadný ojedinělý nález reliktu
alochtonního sedimentu v neprůlezném trativodu vjv.  čele Hlavni'ho
dómu však `.dokazuje, Že g'eneže homího patra  bude složitější. Je prav-
děpodobné, že na'tektonickě pukliny, na nichžvýše uvedené korozni'pro-
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storyvznikly,].souvevětšíhloubcevázánypaleoponorovéodtokovéces-
ty Březi.nského potoka z Březi.nského údoh' (viz dále).

Hornípatrocharakten.zujívelmiúzké,aLevysoképlazivkovitéchod-
bičky,  zaLožené na  husté síti  pravoúhle se  kři`ŽÍcích tektonických  puk-
lin charakteristických směrů SZ-JV a SV-JZ.  Korozni'm  účinkem svaho-
vých vod  na  velmi  hustou  síť puklin  ve vápenci  (rozestupy souběžně

].doua'ch  puklin jsou i  menší než 2  m), vznikl v horním  patře  labyn.nt
plazivek a drobných síní o celkové déLce do 300 m . Zaji'mavostíje, Že to-
to  relativně dlouhé  bludi.ště vznikLo v krychLi vápence o  hraně  pouze

30 m. Spočítali jsme, že kdyby tou měrou, jakou jsou zkrasověny tek-
tonické pukliny na  příkladu  Malého  lesíka,  byly zkrasověny i všechny
ostatní pukliny náhorní ploši.nky, pod  níž se Malý Lesík nachází, tak by

zde na  ploše vápence  pouhých  150xl50 m  (do hloubky třiceti  metrů)
čekala na objevení nepředstavi.telná spleť 7,5 km (sedm a půl kilomet-
ru!) plazivek a drobných síní. Geoůzikální průzkum realizovaný v oko-
líjeskyně Malý lesík potvrdi.l, že by se mělojednat o území značně roz-

pukané a  zkrasovělé.  Z hlediska  praktické speleologieje důLežité  bu-
doucím badatelům sděLit, že přestožej.sou korozně rozšířené spáry ve
vápenci a na  ně vázané chodbi.čky horního patra  MaLého lesíka obvyk-
levevysokémstupni.zaplněnísedi.mentyavyho].enísintrem,bylyvždy
alespoň částečně volně průlezné.

V horni`m  patřeje  řada sedimenty a  sintry vyplněných  chodbiček
opouštějiících jeskyni   všemi  směry, jeji.chž  pokračování nebylo  pro
těžkou přístupnost nikdy zkoumá no. V při ložené mapějsou tato nedo-
bádaná místa označena otazníky. Jejich průzkumem by bylo možné pro-
niknout do dalších neznámých  prostor.  Horní patro Malého  lesi'ka  ne-
ní rozhodně známo v celém  svém  skutečném  rozsahu a  dodnes je zde
možnostřadydrobnýchlokálníchobjevů,kterébyvšakvsouhrnumoh-
lyjeskyniještě dosti prodloužit. Nepochybně se časem najde nadšenec,
který bude toužit v průzkumu  Malého  lesi`ka  Úen  tak  pro svoji  potě-
chu)  pokračovat.  Radostí mu bude mapa  bLudiště  plazivek,  do ni`ž bu-



de mít stále co zakreslovat. Obtl'žně při'stupné partie Nového Lesíka lze
snadno zpřístupnit novými vchody, např.  Kořenovitou chodbou se lze

provolatdo].ednohozopuštěnýchlůmkůvBřezinskémúdo[i'.Kdybyse
jeskyňářinevyčerpalinamáhavouadlouhodoboutěžboupropástky(vi.z
dále),  Bůh ví,jak dlouhý by dnes MaLý Lesik byl.

GenezespodnfliopatrajeskyněMalýlesík
Genetickyzce[aodlišnoučástíMaléhoLesil(a].esystémspodmhopat-

rasPropástkouaVstupníchodbou.Jednáseogeologíckyznačněsta-
rýpaLeoponor,třetihorniliostá'ří.

Kdyžbylvrocel949Malýlesíkobjeven,by[atopouháplazívka,vm'ž
se pLazilo po bři.še. Dnes, po deseti[etích hloubía'ch a yykh'zea'ch pra-
a',jevevstupníčásti].eskyněodhalenfragmentnádhernépaleoponorné

€hodby,así13mvysokéaaž4mŠíroké.ČlenovéBřezi.nskéskupínyZ0
CSS 6-12 Speleologícký klub Brno zde s krumpáčem, lopatou a pa[jcT'
v rukách vykonalí pořádný kus práce. Morfologicky mnohem přesnější
bymožnábylohovořitoMalémlesíkujakoopaleopropadáni`,nežjako
o pouhém paleoponoru.

NáčrtgeologickéhovývojepaleoponoruMalýlesík
SpeleoLogickýmívýkopynakona.VstupníchodbyMaLéholesikavznik-

la umělá vertikální sonda v sedimentech, tzv. Propástka, o ni'ž se tra-
duj.e,žejetonejvětšíumělevykopanádómovitáprostoravMoravském
krasu.

Vuzávěrovéstěněvstupníchodby(Propástky)jeodkrytementálod-
tokových chodeb a trativodů. Pohled na MaLý Lesik v geoLogické mínu-
losti (před zasedímentováním) musel být úžasný. Potok vtékal do nít-
ra skály monumentáLním, así 13 m vysokým a así 3,5 m širokým jes-
kynním portálem a po několika metrech průtoku prostornou (Vstupni)
chodbouvtékaldojícnůšikmoukloněnýchtrativodůaponornýchcho-
deb a odtékal].imi neznámo kam.

Obr. 1  Matý lesík u Březiny, Moravský kras, stavje*yně na konci roku 2003

Malýlesflc
maléjeskynníbludištěuBřeziny
1949-2003
Moravský Kras -jih

Měřili: Marek Šenkyřift a kol.1986,  Petr Kos 1998.

ZO ČSS 6-12 SpeLeologický klub Bmo

Rozsah jeskyně na konci speleologických průzkumných prací
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Březi.nské údoli' (které patří k nejstarším  údolím v Moravském  kra-
su) bylo před miocénem pravděpodobně s[epým či poloslepým údolím
s vyvinutou sítí podzemního odvodňování. Za  miocénní záplavy se
Malý[esikocitlpodmořskouhhdínouabyLnamořskémdněnepochybně
zap[něn sedimenty.`Po ústupu miocénm'ho moře došLo znovu  k obno-

ě;eři{:*:`:tĚoi,iřmeiree:tke#%:ín,PaĚ:fl:nvs#:,}f°ákripp:yáráh#,Vměkpó:i°o::..[
Březinský potok i po miocénu znovu odvodňoval do ponoru Ma[ého [e-
sifta,alenakonecsvépodzemnícestyopusti1azačalodtékatpovrcho-
vým řečištěm směrem k Ochozu. Staré ponory Malého lesi'ka byly defi-
nítivně  ucpány sedimenty a  se změnou spádových  poměrů
Březinského údolí by[y vyřazeny z hydrologické akti.vity a opuštěny.
PozoruhodnoukronikoutěchtogeoLogíckýchpochodůjednesasi.11mvy-
soký řez prastarým souvrstvím sedimentů paleoponorové chodbyjes-
kyně Malý Lesík, odkrytý ve stěně Propa.stky.

StrategickápoLohapaleoponoruMa[ýlesiftvyníkázvúštěpřipohledu
z Knechtova Lomu u Březiny. MaLý lesík se při pohledu z Knechtova lomu
opravduzřetehěmorfologickyrýsijejakohhv".odtokovácestaBřezinského

potokadopodzemí,nalézajíci'sevmístěbývaléuzávěrovéstěnyslepého,
resp.polosLepéhoúdolí.Reliktmíocénníchsedimentů(sčetnýmizkame-
ně[inami miocénni'ch ústřic), který se v Knechtovu lomu nalézá v nadm.

výšcekolem440m,dáLedokLádá,žezamíocénnízáplavybylalokalitaMaLý
lesift utopena více než 30 m hLuboko pod vodni' hladinou.  Kromě toho
malá].eskyňkavKnechtovělomudokazu].eznačnéstáříkrasuBřezi.nského
údoh', neboťjejí stěnyjsou provrtány skubři bádenského moře.

Spodm' patro Malého Lesíka ].e tedy bývalým ponorným systémem
vod Březi.nského potoka  nalézajía'm se v nadm. výšce kolem 410  m.
Znamená to, že Ma(ý Lesik].ejeden z nejyýše položených paleoponorů
v rámci. celého povodíj. části Moravského krasu.

V paleoponorném systému Malého lesi'ka tze rozlišit pravděpodob-
ně dvě vývojové fáze (větve?) odvodňováni'.

Fig.1  Malý  lesi'k  Cave  at the  end  of 2003
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Obr. 2   Karsologická mapka plošiny Skaua vjižní části Moravského kra-
su.Schémaspeleologickévizepodzemnflopaleoodvodňování-stav
dteintuitivnflovhLeduautora22.2.2004

Fig.2!;::ht:of:touh::hci!:Tn;|p#nhrd::;gři.Le:fnkd:ip:at,eera;u3;:i:h:e:s:tohu:!áé:

Starší fáze  (,,třetihorní`')
Původní starou (předmiocénni?) odvodňovaa' cestouj.e nepochyb-

ně tzv.  HLavní odvodňovaci' chodba (pod ch. Chamtivců), která se na-
cházi'asi 4 m nad skalni'm dnem Propástky, přímo nad Trativodnou chod-
bou. AŽ dosud byLa prolongována].v. směrem asi s m daLeko. Je to pro-
stornáchodbaoneznáméskutečnévýšce,serodovanýmístěnamiastro-

pem.  Poprvé byla detekována při těžbě Propástkyjiž v roce 1986 a od
prvního okamžiku bylo zře].mé, že sejedná o předzvěst nejyýznamněj-
šího speleologi.ckého objevu učiněného v Malém lesil<u. Vchod do této
chodby původně uzavíra[ velký skalní blok,  který se v geoLogické mi-
nulosti zřítil ze stropu Vstupní chodby. Snad dilq/ této šťastné náhodě
byla Hlavní odvodňovaa' chodba uchráněna před zaplněním sedímen-
ty.  By[o velkým  překvapením, že za  mohutným souvrstvím sedimentů
Propástkysenacházi`volnádutina.JeveLkáškoda,ževprůzkumuHlavní
odvodňovací chodby není pokračováno,  neboť zde se nachází tolik
h ledané hlavní pokračováníjeskyně Malý [esík. Je reálná naděje, že za

prozatl`mním sedimenty ucpaným koncem H lavm' odvodňovaci' chodby
mohoubýtobjevenydalšívolnédutiny,kterésenavícnatéza].ínadúrov-
ní h ladi.ny podzemnívody, kterájinak veLmi komplíkuje průzkum odto-
kových cest ve spodním patřejeskyně Malý Lesík.

Mladší fáze (,,pleistocénní")
M Ladší fázi. odvodňování Malého lesika představuje prudce klesajía`

systém trativodné chodby Panny. Systém Panny byl naposledy hydroLo-

gi.cky aktivním ponorem ještě v době re[ativně nedávné, tzn. v pleisto-
cénu.  Dokazoval to řez sedimenty odkryů při těžbě Propástky. V hori-
zontáLně uloženém souvrstvl' prastarých sedi.mentů Propástky -u nichž
se předpokládá neogenni` stáří -se podél Uzávěrové stěny táhL výrazný
svislý pruh podstatně mhdšího hnědého sedimentu, který směřoval do

(tehdy].eště neznámé) chodby Panny.  DokazovaL, že v době,  kdy byLa
Vstupni' paleoponorová chodbajeskyně Matý lesík už dávno ucpána sou-
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Fotoí:gy:tdoT:Éeíf#áás#vzMf:aed#u±:;kyněMatýtesík,po`.80.tet
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vrstvím mniůch a pi'sč].Ůch sedimentů a odtokové cesty byly beznaděj-
ně vyřazeny z činnosti, se začal podéL stropních kulis v Uzávěrové stěně
Propástky naposledy spouštět malý potok.  Potok tehdy vtékal do nitra

jeskyně sedímenty vyplněnou Vstupní chodbou,jeji'ž hh.nité dno se na-
cházelovevýšceodhademsm(paměťovýúda].)naddnemskalním.PodéL
stropníchkulisUzávěrovéstěnyPropástkypakpotokstéka1mezeroume-
ziskálouasLoupcemsedimentůPropástkysměremdolůazanechalposo-
bě na Uzávěrové stěně Propa'stky svislá erozni' koryta.  Pod  Uzávěrovou
stěnou se pak potok napo].oval na chodbu Pannu a jí odtékaL do nižších
neznámýchpater,kterásenacházejíhlubokopodednempropástky.Tento

pleistocénm' vodní tok však posléze odtokové cesty neprodyšně zapLnil
sedimenty a navždy ponorné cesty Malého lesika opustil.

Neznámáne].nižšípatrajeslqpěMatýLesík
Nejnižší neznámá patra Malého lesfta se nalézají hluboko pode dnem

Propástky. Čas od času z nich vzli'ná podzemnívoda, je].i'Ž hladina osci.-
luje na dně trativodů Propástky až o 10 m.  Hladi.na  podzemni` vody se
objevu].e ve Studni před Trativodnou chodbou a vzlíná též ze dna trati-
vodu Panny.  Při  maximálním vodním stavu bylo v roce 1986  celé dno
Propástky zatopeno vodou a  hladina sahala až po  klenbu Trativodné
chodby,  která se tím  proměniLa v sifon. Vzli`nám' podzemní vody však,
bohužel,  nelze považovat za  důkaz blízkost].  bLi'Že neznámého  pod-
zemnmo toku. Spe[eo[ogickým průzkumem byLo zjištěno, že voda vzli`-
ná na dno Propástky přes desítky metrů mocnoujílovi.tou ucpávku her-
meticky zap[něných chodeb.  Dokazuje to, Že odtokové cesty
ších  neznámých  paterjeskyně Malý lesi`k budou  mini.máLně sti

pLněné sedimenty a navíc patrně i zvodnělé. S ne].větší
nostíse tedyjedná pouze o filtračnívody pocház z těžko postřeh-
nutelných a  málo kapacitni'ch ztrát v řečišti  Březinského potoka.

Délka všech  dosud objevených  prostor spodního  patra jeskyně
Malý lesikje odhadem 50 m, ale chodby vyplněné sedimenty pokraču-

jí dál do masivu. V objevném průzkumu odtokových cest by bylo mož-
né pokračovat pomoci' výkopových prácí.

NáčrthypotetickéhopokračovánípaLeosystémuMalýlesík
V literatuře se dosud  níkdo  nezamýšleL nad tl'm,  kam  paleoponor

Malý lesík odvodňoval. Odtokové cesty z Malého lesíka patří k nejsta r-
ší si'ti  podzemního odvodňování Moravského krasu, ojehož  průběhu
a existenci se toho mnoho nevi'. Kam tekl Březinský potok ze svých po-
norů v Malém  lesíku zůstává speleologickou otázkou.  Paleovývěrová
oblastneníidentifikována.

MaLýlesil<jeopomijenájeskyně,].ejížvýznamnenídosuddoceněn.
Přestoje však na základě pozice této lokalíty zřejmé, Že spodní patro

].eskyněMalýlesik].evstupníbránoudodlouhéhojeskynníhosystému.
Tento systém ].e však,  bohužel, ve stavu  pohřbení mocnými  sedimen-
tačními. náplavamí.



Foto 2   Jeskyně Ponorný hrádek - charakter odtokového trativodu.
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MaLý [esik se nachází v ne].odLehle].ším a  ne].výše položeném  koutu
horníhopovodíŘi'čky,tzn.žehydroLogickyspadádoj.částiMoravského
krasu.  Na zákLadě stuďa tektonických směrů a studia geomorfoLogíe
oblasti.Lzepředpokládat,žeodtokovéchodbysizednaPropástkydrži.

generálni'jv.směr,opouštějíprostornáhorníplošinkynaLevémbřehu
Březinskéhopotoka,poasi500md[ouhécestěkři.žfbezejmennéúdo-
li.čkomeffl.NovýmDvoremalomembývalémubny(dnes[omskalkas.".)
avevelkýchhloubkáchvstupujípodnáhomi'pbšinuskalka(478mn.m.).
Vmi`stěpředpokládanéhokři.ženi.sbezejmennýmúdoti'čkemjsouvře-
čišti potůčku nenápadné ponory.

Ikdyžnelzevyloučitpřekvapem.,jevempravděpodobné,žetyto
odtokové cesty z Malého lesíka budou na velké vzdá[enosti takřka ne-

prodyšně uzavřeny sedimenty a jejich Ůzi.cká otvírka by byh důlním
dílem  pro  mnoho].eskyňářských  generací.  V případě prolongace
Hlavni.odvodňovaa`chodbyjevšaknadějeobjevůvolnýchprostor.

V prostoru  pod  náhorní plošinou Skalka,  kdejiž asi došLo k yyrov-
náni' spádové křivky podzemního paleotoku,  ke očekávat volné pro-
story v místě loká[ně zvednutých stropů nad úroveň zasedimentovám..
Vzhledemkmohutnostiastáh`paleoponoruvjeskyniMalýlesíktour-
čitěnebudouúzkétrativody,aleprostornéchodby.Stupeňvyplněn..se-
dimenty však bude v důs[edku absence hydro[ogicky aktivního pod-
zemni'ho toku jistě značný. Týto prostory by se měly nacházet i vi'ce
než 100 m  hluboko pod úrovní p[ošiny.

Celánáhorníp[ošinaSkalkaspádujeanepochybněipodzemněod-
vodňuje kjihu, to znamená směrem k re[iktu starého předmiocénniho
údolí,ježsetáhnemezihájenkouPodHádkemaOchozem.flTotoúdo-
li` morfologicky oddě[uj.e náhorm' p[ošinu Ska[ka od pravého břehu
HádeckéhoúdoLi`).ProtolzepodSkalkouočekávatstočeni.paleosysté-
mu Malý lesík.kj. okraji náhorm' plošiny. V této oblasti se snad nachá-
zi',hlubokopodvrstvousedímentůdnaúdo[i'mezihájenkoupodHádkem
aochozem,paleovývěrjeskyněMalý[esil(.Protoževšakneznámeh[oub-
kuska[níhopodLožítohotóstaréhoopuštěnéhoúdoh',nekečistěteo-
reti.ckyprozati'mvyloučítimožnost,žepaleosystémMalýlesiktotoúdo-
Li'podcha-zi`apokraču].edálaždoHádeckéhoúdoli',aletatomožnostse

geologickyjevíjako méně pravděpodobná.
Reálně odhadovaná délka  hlavnfflo polygonu hLavn]' staré odvod-

ňovaci' chodbyjeskyně Malý [esi'kje 3  km (čistě teoreti.cky však může
dosáhnoutaž5km).Pokudbychompřipočetlidélkuvšechzbýva].iících

prostorjeskyněna[ézajíci'chsemimohhvnípo[ygon,doš[jbychomkčl.s-
lu ještě podstatně yyššímu.

KotázcemožnéhopropojenípaleosystémuMatýlesík
sesystémemponornýHrádekpodplošinouskaua

Pod  náhorní pLošínou SkaLka se nalézá  kromě hypoteti.ckého po-
kračovánT` paLeosystému  Malý lesík zcela jistěj.eště].eden d[ouhýjes-
kynní systém, jímžje neznámé pokračování].eskyně Ponorný hrádek.

Foto3á:s#u:#,#íft;ágeti3:éí:řtiE:;];eí:#j:eáto*uv#doovbéu:

jejÉveLikost].evšakpřímoúměrnástísněnostiprostor.Jezajíma-

řjáržígž4mláta#t#suáeg.ytgot3s#Š=#kě,nytaHkaffidnéfo-
Ph°t°3#::ýeLe(Spí#octaov;ÍysÁTtšeernLkaykř:,kw)ithcavepearlsíntheperlový

Jetosystémmbdšíamá[odimenzovaný,zatovšakdodnesprotékaný
hydrologickyaktivni.mtokem.Neníyyloučeno,žesejeskynnísystémy
Malý[esikaPonornýHrádekpodnáhorníplošinouSkalkapropojují.

Systém  Ponorného Hrádku začíná  Novodvorským  ponorem  při sv.
úpatí náhorní plošiny Ska[ka,  500 m ]..  od  Nového  Dvoru.  Inundačni.

ponor, na ně].žjejeskyně vázaná, odvádí do podzemí drobný potůček

#:ůá3#g:#s:3#cvhs.E:suíá:eočaLeTůwi%3řg'š;:,í
klub Brno podaři[o sLedovat odtok tohoto podzemníh

kyníPonornýHrádekdovzdálenosti35m(ahloubky-
délka odvodňovaci' chodby podzemn"o potůčkuje
nana2km.PonornýHrádeknepochybně
celou náhorní pLošinou Skalka směrem k

tánísněhu a pří
Speieohistorický

potůčku vjes-
8 m). Skutečná

álně odhadová-
!lké hloubce pod

J a patrně vyvěrá skrytě v se-
dímentechstaréhopředmiocénnmoúdoLi'mézi.hájen-koupod`Hádkem
aochozem.Vzhledemkabsena.jakýchkoljínformaa'oúrovniskaLního

podložl'výšeuvedenéhoúdo[]'neLzeprozatímyyloučitimožnost,Žejes-
kynětotoúdol]`veskaLnímmasivupodjehodnempodcházíasměřuje
aždoHádeckéhoúdoli'.Zatétovysoceoptimísti.ckévariantybyjenom
délkahhvni'odvodňovaa'chodbyjeskyněponornýhrádek(Novodvorský

ponor) mohLa býtí přes 4 km.

IndicieosměrupodzemnfloodvodňováníplošinySkaua
Při podrobném hydro[ogickém průzkumu podzemního odvodňová-

ní Hádeckého údoh. by[o aištěno, že prakticky ceLá tato zaji'mavá ob-

];:í;m::odvkv:oo:;stut:eec::e:n#ýšíě:rč*k#hL:nb:;n#q%;.:#:í;aL::a;,.;m:ao::z:e::j
ze].Ía'ch z obhsti Hádeckého údoli.i významná příměs vod neznámého
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původu,  která se s vodami vázanými  na  Hádecké údoh` ředi'v poměru
přibližně 1:1. Ve Vývěru  Říčky 11 vyvěrá  kolem 20 l.s-] neznámých vod,
které nepři.náleže].i` Hádeckému údoli',  nepocházeji' ani z horního po-
vodí Říčky, ani z  Hostěnického, ani  Ochozského  potoka a].sou velmi
mi.neralizované (viz mmmelin: Speleofórum 2002, 21-24). Vzhledem
k tomu, že výše uvedený výčet lokalit vylučuje takřka celé povodí Říč-
ky nad vývěry a pra men o kapaa.tě 20 l.s-tjiž vyžaduje poměrně rozsáh[é
krasové povodí, zůstává otázkou, odkud tyto neznámé vody do Vývěru
Říčky H vlastně přitékají.

Dávám tedy na zváženi', zda se nemůžejednat o krasově autochtonní
vodupřitékajícídovývěruŘÍčkyllažzprostorunáhorni'plošinyskalka.

Zníto skoro].ako].eskyňářská pohádka, aLe kdyžjsem si na počáťku
roku2004znovuprohli'Želretiktopuštěnéhopředmiocénnmoúdoli'me-
zi hájenkou pod Hádkem a Ochozem, který domněle vytváří geologic-
kou  překážku této pracovm` hypotéze,  nemohl].sem se skoro ubránit
intenzi.vnímu pocitu, Že odvodňovací chodba z Novodvorského ponoru

pod dnem údoli' podcházi'...
Dotazem na J. Víta z České geologické s[užby Brno bylo zjištěno, že

vGeofondučRvinkn.minovanéoblasti(údoli.mezihá].enkoupodHádkem
a Ochozem) nejsou uvedeny žádné vrtné práce (J. Vít, ústní sdělem`
9.2.2004).  Stá[e tedy nejsou  k dispozia. žádné informace o úrovni
skalního podloží,  které by výše naznačenou speleologickou pracovní
teon.i yylučova ly, respektive umožňovaly.

Kam  přesně náhorní plošina Skalka  (tzn.  Novodvorský ponor -j.
Ponorný Hrádek a paLeosystém Malý lesft) doopravdy podzemně od-
vodňuje, není tedy dosud vědecky prokázáno a oficiálně známo. Jisté
všakje, že s podzemniímí vodami z obLasti plošiny Skalka].e nutné po-
čítat při. hydrografickém průzkumu Hádeckého údol]'.

Otázka vstupu do paleo§ystému Malý lesík
pomocí závrtů na náhorní plošině Skalka

PaleosystémMa[ýlesil<musípodcházetpodnáhorníp[oši.nouskaLka
ve velkých hloubkách a patrně proto].eho průběhu neodpovídá na po-
vrchu odezva v podobě závrtů. Skalka ].e na  povrchové krasovéjevy
velmi chudé území. Navi`cjejí povrch byl v mínulosti značně přemode-
lován Lidovou těžbou vápence. Stovky měLkých depresí, jež se nalézají

po celém povrchu pLošiny, nejsou závrty, ale staré lůmky na vápenec.
Je pravděpodobné, že přl'padné krasové].evy (závrty) byly antropogenní
činnostl` zastřeny a  přemodelovány a protoje dnes velmi. obtížné na
Skalce].ednoznačně ídentifikovat skutečné závrty. Jsou veLmi vzácné,
nenápadné a ].e veLmi probLematické usuzovat na zákhdějejich pozi.ce
na směr průběhůjeskyní.

Za].ímavýje závrtek Zub při j. okraji plošíny v bli'zkosti opuštěného
lomu Na  Dotinách, který se nacházi' přibLižně v obLasti, kde intuitivně
očekáváme průchod  podzemnmo  řeči.ště z Novodvorského ponoru  Ú..
Ponorný hrádek).  Při spe[eologickém  průzkumu závrtku ZO ČSS 6-26
Speleohistorický klub Brno bylo v závrtku dosaženo vykli'zem'm zasu-
cené propástky hloubky 10 m. K dosažení předpokládaného horizontu

podzemního odvodňování by však bylo nutné propástku prokopatješ-
tě así o 50-60 m hloubějí.

Závěr
Hluboko pod  náhorni' plošinou Skalka na horním povodí Ři'čky vj.

části  Moťavského krasu by se tedy mělo nacházet několík ki.lometrů
neznámýchjeskynních prostor, vázaných na (paleo)hydrologické pod-
zemní odvodňování tohoto speleologicky téměř neznámého územi'.
Dodnes z nich známe].en několik málo metrů vje]ich ponorných obhs-
tech v].eskyni Malý lesift a ponorný H rádek. Vzh ledem k tomu, že na tom-
to vysoce položeném územ' nikdy neexistovaly žádné velké a význam-
né vodni' toky, nebudoujistě zdej.ši'jeskyně žádnými rozměrnými pod-
zemními tunely, ale spíšejen menšími erozními chodbami a plazivko-
vítýmí trativody. Ale to].e přece ste].ně krásné...

Fyzické-objeveni'jeskyní pod  plošínou Skalka však bude asi velmí
náročné pro značné zasedimentování ze směru od ].eskyně Malý Lesft,
maloudimenzovanostodtokovéhotrativoduzesměruodjeskyněponorný
Hrádek (kterýje navi'c v letni'ch měsiících sužován zvýšeným výskytem
C02)  a  absencí závrtů na  povrchu.  Průzkum  odtokového trativodu
Ponorného  Hrádku,  který směřuje do neznáma pod náhorní plošinu
Skalka, však můžeještě velmí překvapit.

Snad šťastná náhoda, obtížnýspeleologi.cký průzkum, či odstřelv lo-
mu SkaLka s.r.o. příspěje].ednou k].ejich objevení. Tento příspěvek byl
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praktickyjedni.m z prvni'ch  pokusů,].ak na existenci  neznámých jesky-
ni' pod  náhorní ploši.nou Skalka  upozornít.  Objevení].eskyně na  pod-
zemním Habrůveckém potoce si klade za svůj průzkumný a'lzo čss 6-26
Speleohistorický klub Brno.

Dovětek ke konci speLeologického
průzkumujeskyněMaLýlesík

Hlavním argumentem k zastaveníspeLeologi.ckého průzkumu Malého
Lesíka  byla plošně poměrně rozsáhlá deponie sedimentů vytěžených
za vi'c než 50 let z nitra jeskyně.  Pravda všakje taková, Že vyvážka ].e
v terénu předjeskyníve[mi pečlivě rozhrnutá a svým vzhledem při.po-
míná starou akumulačníterásku Březi.nského potoka. Opravdujen oko
zkušeného odborníka časem  pozná, že se nejedná  o při-rodní útvar.
Zastavení spe[eoLogického průzkumu jeskyně,  která se navíc nachází
v dosahu hospodářské krajiny, z důvodu  nemožnosti  ukládání těže-
ných sedimentů se proto vjednom konkrétním případě lokality Malý le-
síkjevíjako zbytečně přísné opatřeni'. Předjeskyni'].e dodnes dostatek
volného místa k ekologicky šetrnému ukládání vytěžených sedi.mentů,

pouhé 3 m od si[nice Ochoz -Březina.
Ale].e možné, Že zájem o průzkum Malého lesíka začali ztrácet í sa-

motníjeskyňáři, neboť s demontáží závěsné Lanovky, kterou se trans-

portovaly sedimenty z hornfflo patra, započali uŽ před deseti lety, tzn .
dávno před oficiálním zastavením průzkumných prací. Demontáž uni-
kátni` těžební lanovky,  kterou byl Malý lesík proslulý a  bez ni'Ž].e prů-
zkum spodních  pater nemožný,je tak trochu  hři'chem  na  budoucích

generaci'ch badatelů, kteří budou chtít v MaLém  lesíku bádat třeba až
za sto let.

Navi`c speleologický průzkum končí přesně v tom okamžiku, kdy by
začaL být opravdu za].ímavý.  Po cetých desetiLetích v podstatě mono-
tónní kopáčské dřinyje konečně dokopána propástka až na skalní dno
a].sou odhalena ústí odtokových chodeb. Teprve ted' by začal být prů-
zkum doopravdy speLeologicky zajímavý...  Na příkladu objevu volných

prostor v Hbvní odvodňovaci` chodbě je jisté, že spodní patro za  clo-
nou sedimentační stěny propástky skrývá ještě ne].edno speleologické

překvapení...
CelkovádéLkajeskyněMaLýles.ík(horníi.spodnípatro)].enakond

speleologických průzkumných praa'v roce 2003 okolo 350 m. Skutečnou
déLkujeskyně níkdo nezná, aLe údaj 350 mje poměrně přesný. Znamená
to, Že].eskyně Malý Lesil<je po Ochozskéj.eskyní v při'tomné chvíli dru-
hou ne].deBíjeskyní povodí Ři`Čky vj. části Moravského krasu.

Malý lesík byl ale nejen tradičním spe[eologickým  pracovi.štěm, ale
též místem,  kde se lidé mohli scházet, coŽ].e druhá,  neméně důležitá
a krásná funkce ].eskyní. Jeskyně totiž nejsou úkrytjen  pro netopýry,
ale i pro lidi.

I:pilog
Tento při'spěvek bylvěnován všem bezejmennýmjeskyňářům, kteří

v letech 1949-2003 bádali v MaLém  lesíku a zanechali v něm své sny,
mládí, [ásku a srdce.                                           \
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Summary:
AsoS#fe#e:n°fppa#eo°fctahweefiforM%Ž##T:kthe

commenk to its genesis
ln2003,54years[astt.ngspeleo[ogicalexp[orati.onoftheMalýle-

si.k Cave finished. About 350 m of passages have been discovered he-
re.Theuppercave[eveloriginatedbycorrosi.onondensenetoffissu-
res. The possibi[ity of [ocal new discoveries cannot be excluded  here.
Thelowercavelevelrepresentsancient,probablypre-Mioceneponor
of the Březi.nský Creek.  Expected area of pa[eo-resurgence is situated
in about 2  km by a].r from the cave. The unknown continuation of the
cav_eis`probablycomplete[yfi.lledbysediments.Wecanexpecthereon-
tyloca[discoveriesoffreespaceTabovecavesediments.Thearti.cLeis
dedi.catedtoamateurcaverswhocam.edouttheexplorati.onofthesi-
te ín 1949-2003.

Jeskyně MaLý Lesík -zamyšLeni. na konci
speLeoLogíckého výzkumu (1949-2003)
Jan Martinek,  Marek P. Šenkyřík

několT.ka  kubíky h[íny.  Do zakonzervovanéjeskyněje možné i  nadálé
vstupovat,aleužnenímožnéznítransportovatsedimenty.

Techni.ckyunikátnízaň'zenísloužía.ktransportutěženýchsedimentů

(kolejová dráha a visutá lanovka), budované v].eskynních chodbách už
odrokul950(Vránal988),bylovroce2003nerozvážněz[ikvidováno.Ti'm
nenávratnězmizelao].ediněúhiston.ckápamátkadokazuů'a'vysokoutech-
nickouvyspě[ostamatérskéspeleologievMoravskémkrasu.Dlenašichin-

igzreT,ina:,see:':dMnoar`aov:k::Sktraars:',aaťeeí::dmiyvs.ť|ě:áá!:[reeop[uob#:::strěábanázha:
].epouzetěžebm`zařizem'v].eskyniS[oupskéV].ntoky,kterékonstrukčně
yycháffl'zloka[i.tyMalýlesika].eoněkolikdesetiletiímhdší(MusiH991).

Dne27.12.2003jsmebylinavzpomínkovéexkurrivjeskyni.Malýle-
si'k. Těžebm` zařízení,  které se podle našeho názoru mohLo stát tech-
nickoupamátkou,sevá[eLorozřezanépředvchodem.Vstupni'Částjes-

Foto1Je*yněMalýtesík-těžebnízařízeni-(fotoarchivJ.Marthek)
Ph°t°1#ajweasrl'tkínceakv)eminingequipment(Photofromarchwe

kyněsezbytkydemontované[anovkypřipomína[azdevastovanoupod-
zemnítovárnu. Přl.věti.vou atmosféru důvěrně známéjeskyně nahradil
neosobm` chlad. Tišejsme  prošli  do  Hlavního  dómu a  poté sestoupili.
do  Propástky.  UvědomiLijsme si, že šťastné dny speleo[ogického  bá-
dáníziniciati.yysprávyCHK0Moravskýkrasnavždyskončily.

Malýlesíknikdynebylvelkouanislavnoujeskyní,aLemělkouzlo,kte-
rýmpň.tahovalpodesetileti.generacejeskyňářů.Tisekjeskynistálevra-
celi,ikdyžsevníneobjevovalopoki.lometrech,a[epometrech.
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