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Summary:
Askf.tchofpaleo_cgweofMalýlesiíkinme
soulhernparioftheMbravíianKaTst:
commen±s to its genesis

ln 2003, 54 years lasti.ng speleo[ogical exp[oration of the Malý le-
sík Cave finished. About 350 m of passages have been discovered he-
re. The upper cave level on.ginated by corrosion on dense net of fissu-
res. The possibility of local new discoven.es cannot be excluded  here.
The lower cave level represents ancient,  probably pre-Miocene ponor
of the Březinský Creek.  Expected area of pa[eo-resurgence is si.tuated
in about 2 km by air from the cave. The unknown continuation of the
cav_eisprobebLycomp[ete[yfilledbysediments.Wecanexpecthereon-
lylocaldiscoven.esoffreespaceTabovecavesedi.ments.Thearticleis
dedicatedtoamateurcaverswhocam.edouttheexploratl.onofthesi-
te i.n 1949-2003.

Jeskyně MaLý Lesi.k -zamyšLení na kom.
speLeoLogického výzkumu (1949-2003)
Jan  Martinek, Marek P. Šenkyřík

několika  kubíky hli'ny.  Do zakonzervovanéjeskyně].e možné i nadále`
vstupovat, aLe už není možné z nítransportovat sedímenty.

Techni.ckyuni.kátni'zaň`zeni`s[oužía'ktransportutěženýchsedimentů

(ko[ejová dráha a vi.sutá lanovka), budované vjeskynních chodbách už
odrokul950(Vránal988),by[ovroce2003nerozvážnězlikvidováno.Ti.m
nenávratnězmi.zehojedíněláhiston.ckápamátkadokazujíd`vysokoutech-
nickouvyspěLostamatérskéspeleologíevMoravskémkrasu.Dlenašichín-
formaci'sejednaloone].staršíanejdůmyshějšíspe[eo[ogickétěžebníza-
ň'zeníne].envMoravskémkrasu,a[esnadivce[éčeskérepubljce.Srovnatehé

je pouze těžební zařízení vjeskyni Sloupské Vintoky, které konstrukčně
vycházízlokalityMalýlesíkajeoněko[ikdeseti.letiímladší(Musill991).

Dne27.12.2003].smebylinavzpomínkovéexkurzivjeskyniMalý[e-
si`k. Těžební zaři'zení,  které se podle našeho názoru mohlo stát tech-
nickoupamátkou,sevále[orozřezanépředvchodem.Vstupm'částjes-

Foto 1   Jeskyně Matý lesík -těžebm' zařízem. (foto archiv J. Martinek)
Ph°t°  1   gfajř  #as;'tkínceakv)e,  mining  equipment  (Photo  from  archive

Foto 2       JeskyněMatýlesík-těžebnízařízení(fotoarchívJ. Marthek)   :
Photo  2    M,a!ý |esík Cave, miníng equípment (photo from archive   :

of J.  Martinek)

kyněsezbytkydemontovanélanovkypřipomínalazdevastovanoupod-
zemnítovárnu. Přívětivou atmosféru důvěrně známéjeskyně nahradiL
neosobm` chLad. Ti.še j.sme prošLi  do  Hlavni'ho dómu a  poté sestoupi.li

do  Propástky.  UvědomiLi. ].sme si., Že Šťastné dny speleologi.ckého  bá-
dánízíníciati.yysprávycHKOMoravskýkrasnavždyskončily.

Ma[ýlesTftnikdynebylveLkouaníslavnoujeskyní,alemělkouzlo,kte-
rýmpřitahovalpodesetiletl.generacej.eskyňářů.Tisekjeskynistá.levra-
ceLí,íkdyžsevníneobjevovalopokilometrech,aLepometrech.
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Celádnesznámájeskyněsenacházívkrychlivápenceovelikostipou-
hých 30x30x30 m v ni`Žje všakjeskynní bludiště o třech patrech a celko-
vé délce asi 350 m. V Malém lesíku se neda]í očekávat žádné dramatické
objevy. Ale ten, kdo má duši jeskyňáře a dokáže sí bádatjen tak pro ra-
dost, by si zde mohl i dnes nalézt svůj kout, v němž by za vikend bádání
a práce objevil několik dalších metrů neznámých chodbiček.

Labyn.nt středního patra  MaLého lesika je založen  na systému ko-
rozně rozšířených tektonických puklin, které rozrušily vápence náhor-
ní plošinky na  levém  břehu  Březinského  potoka.  Je  pravděpodobné,
Žerozsahzkrasověnípuklin,známýdneszlokalityMalýlesík,nem'ome-
zen pouze na krycm vápence o hraně 30 m. Pokud by touto intenzitg.u
byly zkrasověny tektonické pukliny celé náhorm` plošínky nad jeskyní
Malý lesík, pak by zde na  ploše asi  150xl50 m  bylo možné teoreticky
očekávat systém korozních chodbiček o délce až s km!

Za speleologické prozkoumání v Malém lesikuještě stojí odvodňo-
vaci' chodba z Propástky, nacházející se 4 m nad Trativodnou chodbou.
Dáletřebachodbíčkyzcelazaplněnésedimentyjv.směruzpohádkového
a  Perlového dómku,  Půlnoční a levé Rovnoběžné chodby směřuji`a'
z Hlavni'ho dómu do neznáma vápenců v okoh'jeskyně Malý lesík.
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Summary:

#paeŘe\oeis:fttifKee#(l?a4±9t_h2eoeon3fi°f.
Speleological exploration of the classical locality of Malý lesík

(MoravianKarst)finishedin2003.Authorsindícate,thatthecavehas
not been fully explored and new discoveries can be expected. Malý le-
sík Cave was famous by its míning eqripment (mining cable and mine
railway), result of constructions since 1950. The mine eqripment Íe-

presented,mostprobabLy,themostingeniousconstructionnotonlyat
theterritoryoftheMoravianKarst.Authorsexpect,thattheequipment
shouldbepreservedastechnicalmonumentforfuturegenerationspro-
ving the mgh technical level of amateuí caving ín the Moravian Karst.
Unfortunately in 2003 a part of the equipment was removed.

Foto 3   Jeskyně Matýlesík -stavpo demontážitěžebnmo zařízení (foto ar-
chivJ.Martinek)

photo3ypah,Št,:sf,,rkoia::éhsitvaeteo#ieÁ::tT::i,'ofminingequipment

Nově objevená jeskyně v Lomu na TuroLdu
Zdeněk Frgala (ZO 6-13 Jihomoravský kras), Ivan Poul (Ústav geo}ogŤčkých věd,
Při'rodovědecká fakulta, Masarykova Univerzi.ta, Kotlářská 2, 611Í37  Brn
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PřehledstratigraíiePavlovskýdvrchů
atektonickývývojoblasti

Pavlovské vrchy leží na styku krystatiníka Českého masívu, na něm
uložených mořských sedimentů obalu platformy, karpatské předhlub-
ně a příkrovu ždánické jednotky (ná[ežejíci' do externích Západních
Karpat).PavLovskévrchyjsoutvořenypředevším].urskýmivápenci,kte-
réjsouzakomponoványdomladši`ch].ilovcovýchsedimentůtřetihorní-
ho stáři`jako tektonícká  bradla. Vápence se rozdělu].i' na  spodní
-klentnické a mladši' -ernstbrunnské.

Z regíonálně geoLogického hLediska je studované územi' situováno

:oaus:š:ťu:vu;:Čgeesoktýe#:sníT;CtícgzcaeLkkrůo:us,eňeerrooeuv;o:á,kaéL3sbkg_okramr#$
orogén na JV.  Pří alpínských horotvorných pohybech (v mladších tře-
tihorách)vzníklvelkýakrečni.kh'n,vekterémjsouobsaženysedímen-
tyŽdánickéhosedimentačnffloprostoru.Běhemspodnmomiocénuby-
ly sedimenty Ždánického  příkrovu finálně odloučeny od  pod[oží

:opsř;';rř:šů::t;:áas:,ěanffyárNmá:Lčeedsnk:hb:t#::í:íumaečná?t:čan:npař::::uwůd;!:;
sedimenty karpatské předhlubně. Celková délka nasunutí].e odhado-
vána na  20 km  0.  Morava) až 150 km  0..  PoLsko; podle Rotha 1980).
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Pokud se v příkrovech vyskytujívápencové bLoky,jedná se o útržky,
které by[y při násunech začleněny do mladších sedimentů  pohybují-
cím se příkrovem  (Krejčí a Stráník 1992).  Při  nasouvání příkrovů do-
cházeLo ke vzníku obrovských tlaků, které měly za následek vznik mno-
ha tektonických  poruch  -puklin  a zlomů.  Na  stavbě  území okolo
Pavlovskýchvrchůsevýznamněpodílejízlomyorientacesz-Jvažz-V,
které rozdělujíjednotlivé bLoky -bradla. Další systémy zlomů zasahu-

jiícídostavbybradeljsouon.entoványvesměrechsv-Jzas~J.Tytozlo-

smtř::oěubpr:tdr,naéš::effčhn:#,tssttrraánně,kp:v{:ť.sffghgThůatakénawchodní

LomnaTurolduapodzemníkrasovéjevy
LomNaTurolduserozkládánaj.straněbradlaTurold,kteréjesituo-

váno ssz. od města Mikulov. V lomu probíhala těžba vápence do 30. let
20. století. Po ukončeni'těžebních praa` byl lom rekultivován a prohlá-
šen přírodní rezervací. Těženým  materiálem byl bílý až bělošedý ern-
stbrunnský vápenec. Ve vápencích  bylo popsáno velké množství kra-
sových  útvarů,  které byly z velké části těžbou zníčeny  (Valoušek
1926).  Ernstbrunnské vápence obsahují veLké množstvl' zkamenělin:
např. zuby skelnošupinných ryb, úlomky liti].ic, ježovek,  měkkýšů aj.


