
VápencevevrcholovémúsekupLošinyvnadm.výškách420-478mby

nemělybýtvdůsLedkuvysokéhovyzdviženívápencovéhoostrovaskalky
nadpovrchovévodnítokyerozněproděravělé.Vtěchtonadmořskýchvýš-
káchsemohounacházetspi'Še].enkorozněrozšrrenémezi.vrstevníspáry
atektoni.cképukLiny.SkutečnýjeskynnísvětpLošinyskalkazačínáažvem
hluboko pod vrcholovou náhorní plošinou, v podstatě až při úrovni. dna
Novodvorskéhoúdoli`.Rozhodněbychomsivšaknemělipředstavovatžád-
nékrápníkovédómytypuochozskéjeskyně.SpíšebyseměLo].ednatomen-
šízablácenéeroznítrativodyachodbičky(zesměruodNovéhoDvora)ane-
boiochodbyvětšíchdimenzí,avšakvevyšším,č].vysokémstupníucpání
sedi.menty(zesměruodBřezinskékotl].ny).TýtoprostorybyseměLynaLé-
zatvdélceažněkolikaki.Lometrůvhloubcecca70mpodvrcholovouČástí
náhornípLošiny.Dodnesztěchtoneznámýchodvodňovaa'chjeskynních
systémů březinských a novodvorských vod známejen několik málo metrů
v].e]íchponornýchoblastech,vjeskyni.č.1405MalýLesikač.1410APonorný
Hrádek...Sén.ečlánkůzveřejněnýchvtomtosbornikuspeLeofórumjevý-
zvouk].e]ichobjevení,avěřím,žep-n.náše].ídostatekindi.cii'oje]ichexi.s-
tenci.. Ponorný hrádek a soví komínjsou, po zastaveni`speleologické čin-
nostivMaLémLesíku,dvězdejšíslibnélokality,které].sounyni'opravdudob-
řenachystánykobjevnéčinnosti,aprotoBůhví,zdaspeleologi.ckýobjev
rokuvyhodnocenýnapříštímspeleofórunebudepocházetprávěodtud.

Poděkování
Zavelmicennéodbornékonzu[±acektématicetétopa[eohydrografic-

ké studie děkuji současném u_hlavnímu znalci problematiky Březinského
krasu Mgr.  Petru Kosovi, ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno. Děkuji též
l.ng._PavluBenkovičovizGeoTestuzazpřístupněníarchivuvrtnýchpracíje-
hofirmy.
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Summary:

Fa_1eqhydiograpŤryofstnkíngwa±ersfromthe
Březina depresston below the Skalka Plateau
in the southem pari of the Morc[wian Karst

Paleohydrographyofthepoorlyknownskalkaphteauwasreconstructed
fromfieldstudyofmorphoLogyof
regi.onwasínfluencedbyMioc

gi.calftincti.onofolddrainage
gicalstructurestartedtoforT

ystem. The evolution ofthe
ion, which blocked hydrolo-

Afterthesearegressíon,thenewhydroLo-
on completely filled oLd morphology. The

Lndergrounddrainage,comp|tte|yfi||édw'.tňse_di_Léh_ts,;;:áÉ;-nJdJáú:á
andsurfacedraínagewaspreferred.Theprincipalpre-Mioceneformwas
represented,i.nthestudiedarea,byBřezi.nadepressi.on,probablyblindor
semi-bLind ponorvaLley. Here, MaLý Lesik cave, compLeteLy filled with se-
díments,occurswiththetotalLengthofpassagesupto350m.

skyně č.1410A Ponorný Hrádek na pLošině
v].ižni. části Moravskéh krasu.

VýsLed ky speleoLogického studía novodvorských ponorných vod (1989-2004
Marek Poustevník Senkyři`k (ZO 6-26 SpeLeohiston.cký klub Brno /1989-1996, 2003-2004
Speleologický průzkum  poustevni`k Marek)

Místo předmLuvy
Při sv.  úpatl` plošiny SkaLka vj. části Moravského krasu, 500 mj. od

Nového  Dvora, se nalézá v nadmořských výškách 440 až 420 m  nená-

padné, aLe pozoruhodné Ponorné údolíčko novodvorských vod. Tento
mělký údoLnízářez kopi'ru].e v déLce cca 300 m při úpatí plošiny geoLo-

gickouhrani.ci.kulm-devon,vesvédolníčásti.vstupujenavá-
pence,prorážísijeji.chstěnuavysutěústívevýšceccal0mdo
Novodvorskéhoúdolí.Vespodníkrasovéčástiponornéhoúdo-

sáhléhoprostoruvokoLíbarokni'hostatkuNovýDvůrajehopřeměnyna

pastviny.Absena'lesa,schopnéhozadržovatpůdnívlhkost,bylyvytvo-
řenypříznívépodmínkyprovzni.k].arníchstroužek,vznika]ícíchpřitání
sněhu. K odtoku těchto inundačních vod z prostoru pole začaLo dochá-

PZos-i.naskazka          Zetvjeh°j. a'Pu u kóty438,6 m, kdepotůčekzačaistékatdo

7ak fajemn č čn ,.      :tůr:::#řá:t:aočL::e;na:[,ydcee:::sdeopuoc:::née#p:íeooL:Čoknaór]u:]r::,
líčka došlo v].eho dně kevzni.ku ponorů. Tyvšak byly při ná-        Ocíjvove'ho j)vora      ho odvo-dňovacítrativoa začalyaktiúovata pročiš.ťovat.  Nad
sledné sedimentaci zhruba pěti.metrové nadložnívrstvyjíLu        2oo4
asvahovi.npoddnemúdoLíčkaucpányahydrologi.ckyyyřaze-
ny z činnosti. Jeden z těchto ucpaných paleoponorů však byl recentně
reaktivován a hydrologi.cky zprůchodněn drobným inundačním potůč-
kem, který začaLvznikat].arním táni`m sněhu. Tento pen.odický potůček
sehydroLogickyzrodilasivl8.století,vpřímémdůsLedkuodLesněníroz-

místem soustředěného vsaku ínundačních vod do podzemíse
vsedimentechdnaponornéhoúdoli`čkaotevřeltypi.ckynálev-

kovi.týzávrtoprůměru4mahloubce2,5m,kterýzačalpojímatvšechnu
tavnouvodustékajiícízpole.DostarýchpředhoLocénníchsedimentůulo-
Ženýchnadněponornéhoúdoli`čkasi.i.nundačnípotůčeknáslednězaří-
zl od poLe až k ponornému].ícnu závrtu 70 m dlouhý a až 2,5 m  hluboký
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prozatimní mapa jeskyně,č.  1410A

PONORNY HRÁDEK
Plošina  Skalka,  Moravský kras -jih
A±±mr map_y:  Maf`ek Poustevník -Šenkyřík, 1992, 2004

QÉjfl:         %3teokdš3rns%řískŘuZp::=ezkoFg:Všné.2íg.:.Í390     ..

Pracoviště:    ZO ČSS 6-26 Speleohjstorický klub Bmo
Stavz r,  :       1992, aktualizace:  2004
Metoda: 1-pĚĚSDš:  geol.  kompas,  pásmo, polygon, sklonoměr

(Vstupní šachta  až Hlinitý  komínek),  1992
2.  předběžně orientačně: geol. kompas, pásmo,
bez polygonu, šifky chodeb odhadem
(Vánočni' si'ňka až Střelecká úžina), 2004

Délka_ieskyně:    `     36m(včetněkomínků         45m)
Denivelace: cca -18 m
MěĚftkQ:        1:100,   půdorys     ,
Souřadnice GPS:  N 49°15.973  ,  E016 °45.494`  (+-10

LEGENDA

E= občasné vodní toky
tekoucíjesbmí

komínky k povrchu

vodní hladiny pří

jamí inudaci

umělý`výkop-lm
z r. 2004

stará  okrová h]ína)

Obr.1    Mapa ponorný Hrádek, mapa
virgulovýchanomáů'

Fig.1    Map  of  Ponorný  Hrádek  Cave,
map  of  rod  anomalies

proprané kulmské             Marek p. Senkyřík
štěrky prům. až  locm    PetrKos

Petr Nováček
Pavel Chaloupský

číLabrakš°ŠnecÉ;#vT.Uigg5

(cca 35 m od vchodu, -cca 1 s m)
hluboko

Malý Předěl Marek Šenkyřík
bj.1993          Kateřina sobotková

Jiří Dofek

vzácně se objevuj]'cí
neznámý přítok

í (0-0,03  I.s-l)

křížení
trativůdků

'?Trativod

KulichůÝ°í~
k(:*n:,k_'d%,h

obj. 2i.i2.iggi  Vánoční
Marek šenkyřík    Sifika
aEriksosnar        (-12m)

(o-o?gT:r-.,kHo|Ln,!:;k

Balvanitý
komínek

j.č.1410APonomýllrá+d3čik
Lisovna  (-7m)
°Ji'Í:í]íŠ2e°n.íú?k9°

Zdenek Foltýn,
/

obraz Anděla - strážce speleologů
tétojeskyně

(požehnal P.Václav Groh OM] 2004)

©  Marek Poustevník Šenkyřík, 2005
speleokartografie
g±ai±: poustevnÉk.marek@semam.cz

GP s.r.o. Bino
sponzor geodei'ické

a měřičské
tect,niky občasného

Mapa vipguto`ých ariorrtálií
v P(}nomém údolíčku mezi Novodvorským  ponorem
a jeskyni' č.  1410 Ve Skalce

S##aŤ:kstMršénM;#kfdkýji=SL-9š:'
(anorná!ie zmapovány geol.  kompasem, pásmem
a s pomocí powgonu v měř.  1:500)

průžkumná sonda 4x4m z let 1989-1990 (dno)

Novodvorský ponor (o-4 i.s-' )
původn]' nálevkovitý závrt prům. 4 m, hl.,2,5m

Vstupní'šachta
výdřeva z let  1992-1993

betonová skruž z r. 2000

SpeLeofórum 2005
předkLádáno v měřítku

1:150
5m7m

il-Il-ILil   LL     -LL_ _JIIIIII

půdorys SHKB
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Foto l    Ponomé údoh'čko přisv. úpatíplošinyskau{a
u Nového Dvora se závrtem Novodvorského
ponoru v r. 1989 -původní stav před za-
há].ením speleologického průzkumu
(foto M. Šehkyřík, jaro 1989)

Ph°t°í:fmtahL:Ps°kna?ťavi[:et#:heears#:;t

Dvůr  with  ponor  doline  in  1989  -
the  originaL state  before   start

:jhs8::eb°yL°Mg.ícšaeLnek#?,rastpír°i:gig89)

Foto 2   Zahájenívy:kopuvzávrtuNovodvorského po-
noru na podzim r. 1989. Objev zbyťku paže-
m'ŠachtičkydřívějšíchbadateLů,pocházejí-
cízobdobíkolemr.1983.NafotogŤafiizdeněk
N. Fottýn (foto M. Šenkyřík, podzim 1989)

Foto 3   Mamutí rozměr průzkumné sondyv závrtu
Novodvorského ponoru v r.  1990, krátce
předobjevemodvodňovací].eskyněoesky-
ně č.1410A Ponorný Hrádek) (foto M. Šen-
kyřík, ].aro 1990)

Photo  2    The  start  of  excavations  in  doLine  Photo  3    Giantic  size  of excavation  pit

:;8N9°.VTýh8Vdi:cPo::r°yrjFcaountsutrunct:Í
on   from   1983.   Zdeněk   N.   Foltýn

::t:#°nt:9(8Pgh)°t°  by  M.  ŠenkyřTk

přítokovýžli'bek.Ti`mtozpůsobemsezrodilomaléspeleoLogickémysté-
n.um].. částí Moravského krasu, Novodvorský ponor (N 49°i5.973 ',
E016°45.494'),které].enyníznámopodjménemjeskyněč.1410APonorný
Hrádek.

Historie objevu jeskyně č. 1410A Ponomý Hrádek
Doponornéhoúdoli'čkapřisv.úpatíplošinyskalkazavftaLvrocel951

L.Slezák,kterýsizdevšimlzávrtuobčasnéhoponoruanedalekonějob-

jevi.l drobnoujeskyň ku, kterou uvedlv r.1962 do literaturyjakojeskyní
(č.1410)VeskaLce.TímtočLánkemL.SlezákjakoprvnístručněupozorniL
nadosudneznámýhydrografickýproblémnovodvorskýchponornýchvod

pod plošinou skalka (Slezák l962). V Letech l962-1963 pracovaLa vjes-
kyni č.1410 Ve SkaLce pod dohLedem  L. Slezáka skupina brněnského
Speleoklubu. Tehdejší badatelé se zřejmě domnívaLí, Že by].eskyně ve
SkalcemohlabýtpaLeoponorem,kterýmbysemohLopodařitvstoupitpo-
déljehosz.tektonicképukLinydoneznámýchprostorpodnedaLekým„pro-

padáním``(Slezákl962;HimmeLaHimmell967).Speleologickýprůzkum
všakskončilnanepřekonatelnémzávalu].ižvevzdálenosti5,1modvcho-
du.Úda].odélcejeskyně„ccal0m",kterýsetehdyobjevi.lvliteratuře,byl

jenšotkem.SpeLeologi.ckýprůzkumponornéhozávrtu,kterýjeodjesky-
něveskalcevzdálenpouhých50m,všaktehdyprováděnnebyl.Jeskyně
Č.1410 Ve skalcejetedy pouze 5,1 m dlouhá a o,8 m vysoká chodbička se
skalní dnem, kteráje přístupná po kolenou a pLazením a pří současném
stavu poznáni'].e v nívi.dět pouze korozi na průsečíku sz. tektonické puk-
Liny a ši.kmo ukloněných mezi.vrstevních spár. Objevenítéto malé skalní
chodbičkyvšakpřestopřínášípromovanémugeologoviLadisLavuslezákovi.
vavřínyprvníhoLiterárnědoLoženéhospeleologa,kterýbádalnapLošině
Ska lka . Ventalora, která se nachází pouhé 2 m za koncovým závalem nad

jeskyní č.1410 Ve skalce, vša k přesto dokazu].e, Že zde neznámé prosto-
ryskutečněexi.stovatmusí.Vzimězdezneprůlezné,5-10cmšírokéskal-
níspáry].emněvanedotvářetypickyjeskynni'vzduchotep[otě+3°Caús-
típuklinybýváojíněné.Vrocel967sijeskyněč.1410Veskalceanedale-
kéhonálevkovitéhozávrtuobčasnéhoponoruvšimlidalši`speleoLogové,
JanHimmelapetrHimmel,vrámci.sepisovánísvéknihyojeskyníchvpo-
vodíŘíčky(HimmelaHi.mmell967).Vknizeučinílíolokatitěliterárnízáz-
nam,aleprakti.ckýspeleologi.ckýprůzkumzdetéžneprovedLi.

line   of   Nový   Dvůr   ponor  in
shortLy  before  the  discovery

No.1410A   Po
by   M.   Sen

První speleoLogický průzkum ný
u Nového Dvora realizovaLi až na p
ZO 6-12 SpeLeoLogícký klub

C.

na dně ponorného závrtu
80. let členové Březinské skupiny

Protože vša k o výsleda'ch jejich prů-

:;:i:ušnp;o:u#e:sJ:ůěs:iži::S#:ě%V|Kťč,.:J:,;tmí,!:tí:ž:sík:é::ai:rp:i;yz:k;ues:e::py;::
Jiřímsmrčkem,kte-n'nadnězávrtuuNovéhoDvoravyhloubili.průzkumnou
sondu. Tato sonda však byla při jarním táni' sněh u opět zapLněna sedi.-
menty. PodLejeskyňářských pověstízde byLa vykopána šachta 2 m až
5mhLuboká,kterábyLavypažená.Skutečnost,doloženáarcheologi.cký-
mi nálezy po těchto badatelích, však byla stři'ztivější.

V r.1989 zahá].i.la radi.kální průzkum závrtu periodického ponoru
u  Nového  Dvora nově ustavená  Novodvorská skupina ZO ČSS 6-12
Speleologický klub Brno. Průzkumná sonda byla realizována ve velkých

půdorysnýchrozměrech4x4m,cožumožňovaloplošněsledovatzměny
sedimentu. PYri výkopu této mohutné sondy proto začal rych Le vystupo-
vatspeLeologickýpokuspředchůdců.Ti'mbyloaištěno,žebadatelénapoč.
80. letvykopali na dně 2,5 m hLubokého nálevkovitého závrtu pouze
lmhlubokouprůzkumnoušachtici,čímždosáhlihloubky3,5mpodokol-
nímterénempřítokovéhožLibku.PolohanačervenalýchjíLů,kterásena-
cházípodpovrchemponornéhoúdoLi'čkavhLoubce3,5m,].ižnebylakrum-

páčemdřívějšíchbadatelůnarušená.Navi'cvtétohloubce(1mpoddnem
závrtu) byl objeven v místě dna zaniklé šachti.čky rezavý těžební lavór,
kterýjasnědokladovalhloubku,dosaženoudřívějšímibadateLi.Vsedi.-
mentech závrtu byltéž objeven dřevěný čtvercový rám o vni.třních roz-
měrech90x90cm,kterýkdysizpevňovalvstupníokrajšachty.Sondapod
vstupním rámem však].ižvypažena nebyLa. Prvnívápencový blok, který
by se této úzce ražené trpasličí sondě o půdorysných rozměrech pouze
90x90cmpostaviLdocesty,muselnutněznamenatkonecsnůmoobje-
vu(cožsebadateLůmpravděpodobněipřihodi.lo)avýkoppakvzaLzasvé

při nejbližším tánísněhu. Na speLeologícký problém se pomaLu zapomí-
nalo a nebylo zde]iž bádáno až do r.1989, kdy zde zahá].i.La systematic-

ký průzkum nově ustavená Novodvorská skupína zo čss 6-12 SKB (Šen-
kyřikl989-1990).

HLavním vi.zionářem speleologi.ckého průzkumu ,,pen.odického po-
noru u Nového Dvora" a současně hlavní dělník následně objevené pla-
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Foto 4   Společenstvíkamarádů ponoru napoč. 90. let. 20. století. Podzimní
slavnost v r. 1990, v rámci níž byl v poustopadové ekologické eu-
forii umístěn v nedalekém lomu Skauca s.r.o. transparent vyzýva-
].ícík zastavenítěžbyvápence (foto M. Šen]qffl<,1990, samospoušť)

Ph°t°4::T8.a:ť2°j.C€:Lnetaugr;:SAů::#ec:ienb°rra#otnhebegínníng

(Photo  by  M.  Sekyřík,1990)

zivkovi.té].eskyně č.1410A Ponorný Hrádek, byl zakLadatel a vedoucí
Novodvorskéskupiny,Marekšenkyřík(Kos2004),kterýsítutolokalitu
vytl.poval k otvírce v r.1986. K praktickému zahá].ení speleologického

průzkumu ponoru u Nového Dvora však došLo až 21.10.1989, tzn. nece-
lý měsíc před rozkvětem Sametové revo luce.

OponoruuNovéhoDvorajsemsedozvěděLodstaršíchčLenůBřezinské
skupiny ajejich sLova mi zněLa tajemně. Protojsem sijiž někdyv r.1985
zašel prohlédnout].eskyni č.1410 Ve SkaLce, aLe zklamala mne.  Na].aře

1989jsem provedl prvotnífotografickou a mapovou dokumentaa. pů-
vodniliostavuponornéhozávrtu.ZávrtsenalézávhLinitémdněponorného
údolíčka na souřadnia'ch GPS N 49°15.973 `, E016 °45.494 '  (±10 m),
byl typi.cky nálevkovitého tvaru, kruhového půdorysu o průměru
4mahloubce2,5m.ŠikmoukloněnésvahynálevkyzávrtubyLytvořeny

pouzehnědousvahovouhLínouprorostLoukořenysmrku,avšakbezná-
znaku Lité ská Ly. Stopy po průzkum u dřívějších badatelů].iž příroda dáv-
nozahladilaavokoLi'závrturostljentesklivýsmrkovýLes.Nálevkazávr-
tubylahlinitýmisvahysevřenázetřístran,zatímcočtvrtoustěnoubyla
otevřená a od severu do ní ústil 70 m dlouhý, poměrně mohutný, při`to-
kovýžlíbek.Žli'bekzačínaLzcelanenápadněnaokrajinedaLekéhozemě-
dělsky obhospodařovaného pole, postupně se zahluboval do sedimen-
tárních výplni' Ponorného údolíčka a končil slepě 2,5 m vysokou stěnou
rozevřené nálevky závrtu. Drobný občasný potůček, přítéka].iícíz na-
dmořskévýšky435mzpoleodNovéhoDvora,nadnězávrtuvolněodté-
kaLštěrbinamívhlínědopodzemíanikdyjsemnepozoroval,žebyse].e-
hodnozahlcovalo,nebožebysepřitékajiícívodapřeshranuzávrtudo-
koncepřeli.la.VšechnavodavždyvolněodtékaLadopodzemí.

Dne21.10.1989jsmepropotřebuprůzkumutétoLokalityslavnostně
založíLi na hraně závrtu ponoru u Nového Dvora tzv. Novodvorskou sku-

pinuz06-12SpeLeologickýkLubBrno.ZakládajiícímičLenyNovodvorské
skupiny (a tím i dnešní ZO ČSS 6-26 Speleohíston.cký klub Brno) byLi.:
Radovan  Drtil, Zdenek Foltýn, Roman Machatka, VácLav Peřína, Radek
Petrů,Renatasvídová,JiříšenkyřikaMarekšenkyřík.Novodvorskásku-

pinavznikLa].akoodštěpekzBřezinskéskupinyapůvodemtedypochází
z Malého lesil<a. Nově vznikLá skupina brněnského SpeLeoklubu si klad-
Lazacílobjeveni'hydrologického,event.paleohydrologickéhopodzem-
ního odvodňovánívápencového masi.vu plošiny SkaLka.

Dne21.10.1989došLokhi.storickémuokamžikuzahájeníspeleologi.c-
kého průzkumu ponoru u Nového Dvora, při němž každýz přítomných za-
kladatelůsymboLickyzabořilkrumpáčdodnazávrtu.Vnásledu].iícíchmě-
síci`chsevšakmanuálníotvírkovépráceproměni.lyvespišeosamocenou
záležítost. Mnoho času].sem zde proži.l, při hloubení průzkumné sondy
omamuti`chrozměrech4x4m,sám.Kdyžjsemseužzačínalzakopávatpod
terén,začalmipři.cházetvypomáhat,,mladýklukzNovéhoDvora``,tehdy
čtrnáctiletýJi.rkaDofekaspoLujsmepakzapřispěníiostatni'chčlenůsku-

pi.ny, odvedLi v ponoru většinu manuálních otvírkových praa'. Vykopané
sedimenty].smezprůzkumnésondytransportovalinakolečkáchl5mpro-
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Foto 5   Ihrabadatelé, kteh'se hlaviiírrÉrou zasloužili o vykopám'průzkumné

gíTáyt:t:::;{řootr;kMé.mš::#rá:,]]%šá,Dsoá5ÍpTLašŤ;,aMarekšen_
Photo  5    Two  researchers,  w.P.o, To5t.ly,d.ug  t`he  exp.Lo

tlt#)D,vpůhroťoob;rri.Jšřé,nDk#:kkl(;iggoh,t)andMare

ti proudu občasného potůčku, kdejsme z ni.ch stavěli hráz, sLouŽí.ci` k za-
drženíaodkloněnívodnihotokuodspeleologickéhopracovi.Ště.

V dubnu roku 1990, tzn. ].eště před objevem odvodňovacíjeskyně,

jsemprovedlnadněponornéhoúdoli'čka,vprostorumeziponornýmzá-
vrtem ajeskyní č.1410 Ve SkaLce} detaiLnívirguLová měření. Byl to mů].

prvnívi.rgulovýbíolokačnípokusapřistupovaljsemkněmusvědeckou
exaktností. Protože v té chvili. ještě ni kdo n emoh l tuši.t, ].ak vypadá ne-
známáodvodňovacíjeskyněpodzávrtem,bylopromnevi.rguLovéměře-
nízajímavýmexpen.mentem,kterýměLbýtvzápěti`empi.rickyověřenspe-
leologickýmobjevem.Pomocívirguli'zedvousvářecíchdrátůzahnutých
do tvaru písmene L,jsem detailně prozkoúmaL prostor o vel. 50x50 m.
Protožejsemvsoběobjevildostatečnousenzitivitu,nebylopromneob-
tížnédetekovatzměnyanomáli.íterénuapřímovlese].eyykoLíkovat.Vzá-

pětíjsemvykolíkované
ku 1 : 500.  BioLokačně

plošínu Skalka dvě an
o šrrce 1,5-2 m  k JZ a
kundární, velmi úžina

em

3Teá

polygonu)zmapovalvměřl't-
tak zjistil, Že ze dna ponoru pokračují pod

álie. Hlavnísilná anomálie směřuje od ponoru
ovaLjsem].i do vzdáLenosti 25 m.  Druhá, se-

nomáLie,oši~rcepouhýcho,5-1msměřu].ege-
nereLně k JV a byLa traso\vána 38 m daleko. PodLe meandrů na této úzké
anomáLiijsem usoudil, Žejsem v tomto případě detekovaL odvodňovaa`
trati.vod z ponoru, a proto].sem se obávaL, zda bude vůbec průLezný.
BifurkačněseodníodděLujebočníanomálie,kterásměřu].eke40mvzdá-
lené ventarole ujeskyně č.1410 Ve skaLce.

Průzkumná sonda procházeLa běžným svahovým sedi.mentem s vá-

pencovousutí(světlehnědáhli'nasprašovéhotypuholocénníhoazhru-
bamLadopleistocénníhostáři|,alevhloubce3,5mjížnarazi.lanaostře
oddělenoupoLohugeologickystarénáplavynačervenaLého].ílu.Vhloub-
ce4mjižtentohutnýčervenohnědý].ílpokrývalcelédnoprůzkumnéson-
dy, s výjimkoujedi.ného místa o rozměrech cca lxl m,].ímž byL propasí-
rovánnapříčjílemmladýsoučasnýhlinitýsediment,sčetnýmikulmský-
mi štěrky, kterýjasně ukazovalsměr odtoku recentního ponorného po-
tůčku do podzemí. Z tohoto důvodu bylo v hloubce 4 m pod povrchem
Ponornéhoúdoli`čkaupuštěnoodvýkopusondyvplnémrozměru(4x4m),
aanižbydošlokobnaženískaLníhodnavmístěvyústěníhlavnívirgulo-
vé anomáLie, bylo nadále pokračováno v hloubenívýkopu pouze o roz-
měrech2xlmvsz.koutusondy.ToutomaLousondoujsmepakrychLesLe-
dovali směr odtoku ponorných vod, a byLo mijižjasné, Že se nezadrži-
telně schyLu].e k objevu trativodu na boční, úži.naté anomálii, a ni.koli
kobjevu„hlavnístruk[ury?"podhLavníanomáLií.Vhloubce5mpoddnem
Ponornéhoúdoli`čka(tedyvhloubce2,5mpoddnemnálevkyzávrtu)by-
lonaraženonaskalníbLoky,které].ížbylysoučástírozpukanéhoskalní-
ho dna Ponorného údolíčka. Sedimentačnístopa ponorného potůčku
neomylněvedLapod].edenzvklíněnýchkamenů.Jehovyjmutímzeskal-
ního lůžka objevi.Li v hloubce 5,3 m pod dnem při'tokového žLíbku dne
20.5.1990 Marek Šenkyřík a Zdenek FOLtýn voLnou dutl.nu neznámé od-

vodňovacíjeskyně.
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Foto 6   Způsob budování výdřevy vstupni. šachty
donověobjevenéjeskyněč.1410APonomý
Hrádek, za současného zasypávám. prů-
zkumnésondyrLadnězávrtuNovodvorského
ponoru (1992-1993) (foto M. Šen]q7řík)

Photo  6   The way of  the  construction  of sup-

#:;on(5n;eg;2.L_yši§igsk3Cy):íke)redcaveNo.

Foto 7   Výdřevavstupníšadtydo ponomého
Hridkukrátcepodokončenívr.1993
(foto M. Šenk*)

Photo  7   Wooden  support  construction
iHn,áá:rka:::es]:f:9ogf3PiFho::Ž

by  M.  Šenkyřík)

Následněobjevenépodzemni'prostorysepůdorysněkrylysmýmivir-

gulovýmianomáliemisel00%přesností.Objevenájeskyněsenenachází
podhlavníanomátií,nýbržpoddruhou,úži.natouanomáLíí,a].etedymá-
lo dimenzovaná a směřuje k JV. Přímo pod dnem závrtu se v hloubce
7 m nachází 1,5 m vysoká,1 m široká prostora,je].iž strop tvořízakLíně-
nébloky.OjejímcharakterunejLépesvědčíjejípojmenováníLisovna.Tato
chodba po 2,5 m přecházíve 2,5 m hLubokývertikáLnístupeň. Od toho-
tookamžiku].ižtvořístropjeskyněpevnáskáLa,erozněmodeLovanáob-
časnýmpodzemnímtokem.Zednatétopropástkypokraču].epLaz].vkovi-

tývstupni'trativod,ji'mžsevdenobjevupodařiloproplazi.t3,5mdaleko
pod 2,5 m vysoký mnítý komínek. DéLka objevenéjeskynětím dosáhb
(podLednešníchmapérskýchkn.térií,tzn.včetněvstupníšachy)14majc+
jíkonecbyljižl0,5mpodpovrchem.Jižvdenobjevubyhvjeskyníz]iš-
těna zvýšená (así 3%) koncentrace c02 , která se, boh užel, stala pro tu-
tolokaLítucharakteristickou.

Ta k v r.1989 zača L h ře].ivý „ZLatý věk ponoru", který trval až do roku
1996. Na toto skryté místo v lesích př+. sv. úpati` plošiny SkaLka si tehdy
zvyklopřícházetvelkémnožstvlítidi',jednodušeproto,ŽetubyLamezi.ná-
mi. Láska. Řada návštěvniků se zapojovaLa í do těžebních pracív Ponoru
anásledněsestaljčleny,čikandidátyskupiny.Protoževýkazyodpraco-
vanýchhodi.nseztédobyzachovaly,lzerekonstruovatjménavšech,kte-
ří se do průzkum ných praa'více č1. méně aktivně zapojíti. Kromějíž yýše
zmíněných zakladateLů skupiny to bylí].eště: Jíří Dofek,  Kateřina
Sobotková, MchaL Kunc,  David Košťál, Jiřl' Fuchs, Petr HumLi'ček, Jan
Mutl, Jan Fílipenský, PaveL Blajze, Jana Sobotková, Jitka Korvasová,
PaveLMichna,LeošBěluša,SimonaHermanová,DanMoltaš,En.ksosnar,

Petrčervínka,MílošHotařaMichalBenkovi.Č.

Zvýšenývýskytc02všakneumožňovalbádatvobjevenéjeskynítak
i.ntenzivně,].akjsmesípřáli.Vjarni'm,letnímapodzímnímobdobi'seto-
tižvestatickémovzduši'kLesa].iícíhoodvodňovacmotrativodustáLedrži'

„].ako ve studni." zvýšená koncentrace c02, která síce neni'smrtelná, ale
neníani.zdravíprospěšná.InterferometrembyLyběžnězjišťoványkon-
centrace do 3 % C02. V letním období, kdyje koncentrace C02 vjeskyní
ne]'vyšší,všaknanejhLubším,těžkopři'stupnémpůzi.vkovitémkonci.jes-
kyněnikdynikdonebylaneníprotoodtudstupeňkoncentraceznám.Ve
speleologi.ckémprůzkumutétomáLodímenzovanélokalíty,vyznačuji`ci'
sestatickýmklimatem,].eprotomožnépokračovatpouzevzimníchmě-
siících,kdymrázochladívenkovníatmosféru.PřitepLotěpodo°Czačne

Foto s   Lisovna -vstupní partie odvodňovacíjes-
kyně Novodvorského ponoru tieskyně
č.1410APonornýHrádek),nafotograffizr.
1993 Katka 8. Sobotková (foto M. Šen]qr-
řík)

Photo  s    Lisovna  -entrance  part  of  drainage

#tvhek.antkNa°ť.ýsDo#:k::aT°rinl993
(Photo  by  M.  Šenkyřík)

mrazi.vývzduchnatékatdonítra].eskyněavytlačujepřitomtepLejší].es-
kynni'vzduch.Tímtoefektemdocházívziměvjeskynikjemnémuprou-
děníaokysLičováníovzduší,cožumožňujedočasněrealizovatspeLeolo-

gickýprůzkum.
Vdůsledkuzyýšenýchkoncei

začaLi intenzivněji zabývat pro
02vnašíjeskynni'Lokalitě].smese

Lematikou histon.ckého podzemí, ze-

jL#c:#::€ůn(ěriúzsš::Teýomfópr#kgu4m):Fr::#k:;ržásmeuropžTšai;.::snLS::í,

á:fbó,rék;pracovnískupinystarého pbrněnskéhospeLeokLubuazaložilysi
svévlastnT'ZO,proměnilasevr.1991iNovodvorskáskupínavsamostat-
nou z0 6-26. V souLadu s novou bádacíorientacískupínyjsem pro nívy-
mysleL honosný název „SpeLeohiston.cký kLub Brno". V r.1992 byb pod-
Le mého pro].ektu, a ve[kým díLem i  mýma  rukama,  postavena
uNovodvorskéhoponoruspeLeoLogickázákladnaz06-26.Jetomaláro-
mantickádřevěnástavba,cittivězasazenádookoLnílesnatékrajíny,zva-
ná Domeček, která byh postavena pro potřebu speleologického prů-
zkumu se souhLasem Správy CH K0 MK na základě stavebního povoLeni'

vydaného Stavebním úřadem v Bil.oviicích nad Svi.tavou.
KdaBíobjevnéproLongacivstupnfflotrativodudošLo21.12.1991,kdy

se průkopem pod HLínítým komínem podařiLo objevi.tvolnou dutinu
Vánočnísíňky (M. Šenkyřik, E. Sosnar). Délkajeskyně tím vzrostla na
16,5 m. Při mapové dokumentaci objevených prostor vyvstala potřeba
dosudbezejmenný„pen.odickýponoruNovéhoDvora"pojmenovat,apro-
tojsem zprvu zvolíl prosté označení „Novodvorský ponor". Pod tímto

jménem].e pracovíště poprvé zmíňováno v líteratuře (Šenkyřík 1990;
Musíl a kol.1993, s.181) . NásLednějsem se však pod šoku].ía`m doj mem
z expedíce do Bihorského krasu rozhodL].eskyni pod Novodvorským po-
norempoj.menovatnajeskyníč.1410APonornýHrádek(Sobotkováašen-
kyřiftl994).Pozhlédnutíkarpatského].eskynnihomonumentucetatiLe
PonoruLui(PonornéHrady)jsemsetotižponávratudotitěrnérealítyna-
šehomíniponorunemohLubránitpocitu„oconámvtétoplazi.vcevLast-
ně GO?". Pojmenováni`m Ponorný Hrádekjsem současně chtělwjádřit
důLežitouvlastnosttétojeskynni`plazi.vky,ji`Ž].evysokáschopnostodrá-
žet veškeré speleologícké pokusy o objev. Jeskynějejakousí podzemní

pevností,kteránevydává].eskyňářůmsvátajemstvísnadno,aiprotoby-
la s Láskou a respektem pojmenována „Hrádkem".

Vr.1992bylvytěžensedimentzvánočnísíňkyapři.dnětétoprostůr-
ky byl objeven neprůlezný studničkovi.tý embryonáLni` trativůdek, po-
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Foto 9   Vánoční síňka -jedna z největších prostor v Ponorném Hrádku
(opticky zvětšená použitím Širokoúhlého objektivu č. 20). Na fo-
tografii Radovan P. Drtil (foto M. Šenkyřík, 1993)

Ph°t°9#::::;(Hcrhárj;tkmwaíst)hDR°aT:v-an°np:;:#eLargestspacesín

(Photo  by  M.  Senkyřík  1993)

zději (v r. 2004) pojmenovaný na Mouchův ponor. Vánočni'síňka končí
úži n ou o kýn kem , za nímž se trativod stáčívpravo. Vytěženi`m sedimen-
tu z nánosového poLosifon u však trativod ve vzdálenosti 2 m od okýn ka
skončilvl0cmširokéspářevLi.téskále,donížpřiinundaciodtékalpod-
zemnítok.Trhlinaveskále].eembryonálni`velíkosti,aprotose].ižzdáLo,
ževní].eskyněneprůlezněkončí(30.5.1992,M.Šenkyřík).Vr.1993jsem
sivšakvšiml,Žestroppřístupovéhotrativodumeziokýnkemakoncovým
odtokovým trativůdkem není skalní, nýbrž že].e tvořen erozně vyleště-
nouhlínou,kterásejenjakoskálatváří.Průkopemhlinítéhostroputra-
tivodusměremvzhůrujsempakvyLezl„jakozmraveníště"přímoznitra
homolesut'ovéhokužeLedovoLnédutinysíňkyu„uMraveniště".HLinitý
kužeL se do nívysypal ze stropu Kulichova komínku (+3,5 m, dnesjejiž
odtěžen) a byla v něm objevena zvi~rea' kost, svědčiící o komunikaci
Kulichovakomínkuspovrchem.VsíňceuMraveništěsepodařiLoobjevit
daLŠípokračováníjeskyněvpodoběhydroLogi.ckyopuštěnéplazivky„Cesta
vyvolených" (1993). Jedná se o plazi.vku se skalním dnem, na hrania.
bli'zké neprůleznosti. Zbavením sedimentů se podařiLo Cestou vyvoLe-
ných v r.1993 ve vzdálenosti 3,2 m od Mraveniště dosáhnout dalšívoL-
noudutinunazvanou„Malýpředěl"(M.Šenkyřft,K.SobotkováaJ.Dofek).
Po].menovali].smetutodutinu„Předělem`',protože].smesedomni'vali,
Že].e].i.žpředsíníkvýznamnějšímobjevůmvolnýchprostor.Sestupemna
dno této 3 m h luboké propástky byla objevena plazi.vka Hon.zont. Délka

jeskyně tím v r.1993 dosáhLa 30 m. V Levé stěně, na začátku Hon.zontu,
je malé embryonální okénko Zurčícího přítoku, kterým přijarním tání
sněhu přitéká boční potůček o průtoku až 0,7 L.s.-í. Koloračně byLo zjiš-
těno, Že voda do zurčícího přftoku přitékájednak neznámým trativůd-
kem z Mouchova ponoru, tzn. z Vánoční síňky a dále též z bh'Že nezná-
méhozdro].eodnedalekéhokulmu.Překonánímúž+.nyDrtiLkysevr.1994

podařiLopropLazitnakonecHorizontuaobjevi.tvstupdoTrativoduozvě-
ny(R.Drtil,M.Šenkyřík).Ozvěnatáhnouci'ztohototrativodujasnědo-
kazovalaexi.stem.dalšíchneznámýchvolnýchprostorzaohybemtrati.-
vod u . Zde se].iž nacházíme v h Loubce cca l8 m pod úrovnívchodu a tran-
sportovatodtudsedimentyvenzjeskyně(což].ekprůzkumunezbytné),

je].ižtéměřnahranicimožností.Přestožesezdenacházímepouhýchně-
koli k desítek metrů od vchodu,je tojedno z ne].odleh lejších mi`st
Moravského krasu, které v důsledku obtížné přístupnosti dodnes nav-
Štívilojen veLmi málo lidí. V r.1995 se mi přesto podařilo Trativod ozvě-
ny prolongovat].eště o 2,65 m dál a tím se prokopat k ohybu StřeLecké
úžiny. V leže na pravém boku, s hrudnikem ze všech stran vklíněným do
litéskáLy,].semsesnažilnahLédnoutvlevozaohyb.Zjistiljsem,ŽeTrativod
ozvěny se za ohybem proměňuje v l,2 m vysoký, alejen lo-20 cm široký
meandrsevřenýmezi.skaLními.stěnami.NaskaLnímdnětétoúžinyseudr-
žely pouze větší štěrky,].ejichž přítomnost poukazuje na ex].stenci ver-
tikáLního stupně v neznámém pokračovánítrativodu. Kdyžjsem se sem
napLazi.Lpři].arníínundaci.,aistiLjsem,ŽevodtokuTrativoduozvěnyvzni.-
káinundačni'poLosifonanad].ehohladinoujsemopravduzřetelněusly-
Šel zurčenívodopádku, který padal (což].e důležité) na vodní hLadinu.
Průni.k koncovou úži.nou v Trativodu ozvěny se však v r.1995 ukázal být
bez po užití střelných p rací n emožný. Tá h lá ka ná Lní ozvěna, která se při
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Foto io   Cestavyvolených -plazívka strážíu'vstup dojeskyně ponomýHrádek
(foto M. Šenkyřík, 1994)

photo]oůersátdaevkyťgj%ntýpchhotonů;roMťgá;Skaygř:kaígegnz;ancetoponorný

zvoláníztrativoduozývala,všakjasnědokazovala,že].smesedokopaLi
k objevu, který m ůže býtv ponorném Hrádku zásadní. Vté dobějsem ale
zažívalpLněrozvinutou„krasovoudepresi",spojenousneustálouploš-
nou rozpínavostí okoLních lomů na stranějedné a neochotou státni'ho
orgánupovoLovatnováspeleologi.ckápracovištěnastranědruhé.Krasová
depresemnenakonecpřivedLakrozhodnutíodejítmi.mokrashledat,,bez-
důvodnéštěstr,tzn.Štěstí,kterénebudepodmíněnésouhlasemúřed-
nil<a,povolujiícíhovýjimku.Vrocel996].semsivybraLvefunkcipředse-
dy zo čss 6-26 svého nástupce a odešeLjsem na pouť do světa. Po mém
odchodu si u osiřeLé].eskyně siceještě daLi dostaveníčko badatelé, kteři'
měli touhu dosažené výsledky průzkumu literárně zhodnotit (Červi.n ka
a Kos l999), ale v zápětí se Lokalita propadLa spíše ve speleoLogické za-

pomnění(Kos2004).

Obnovení průzkumných prací
DOMoravskéhokrasu].sem

cházel kolem speLeologické zákL

vymřeLé místo, na němž na čLo
reliktpřeživšískupinyinspirova
slovy„obrzkémobjevuvTrativ
mapuvi.rgulovýchanomáliízr.

v r. 2004

#opv;é:

konci roku 2003. Když].sem pro-

ďny u Novodvorského ponoru, bylo to
(a padala úzkost. Protojsem se snaži.l
novémuprůzkumuponornéhoHrádku

u ozvěny'`, poukazu].íc při tom na svo].i
základěnížjsemočekávalobjev

snadjížvevzdálenosti5mzakoncovovouúžinou.Míbližnínakonecuzna-
limámoráLnípráva,kterájakoobjeviteLPonoméhoHrádku(atéžsovího
komína)natěchtolokalitáchmámasvěřilimiobnoveníavedenínových
speleologi.ckých průzkumů. Za nemaLých obtíží s chalupařiící součásti`
skupiny se pak na počátku roku 2004 celý Moravský kras s úžasem do-
zvěděL, že na pLošině skalka se (už zase) bádá! (Kos 2004) .

Kdyžjsem po g letech znovu vstoupil do ponorného Hrádku, z].istil

jsem, Že se zde od mé posLední bádacíakce téměř nic nezměnílo. Čel-
ba mého výkopu byla přesně na stejném místě vjakém ]`semji r.1995
opustil.VevýkopuvTrativoduozvěnydosudLeželyimépytlíkysnako-

panouhlínou,kterou].sem].ižr.1995nestihlvytěži.t.Téžzbývajícípro-
story interiéru].eskyně byly morfologicky beze změny. Jako badatel,
který dokonaLe zná každý výkLenek tétojeskyně, neboť].i. celou vlast-
nímarukamavytěžil,mohuprotopotvrdit,Ževdoběménepřítomnos-
ti nebylv Letech l996-2003 vjeskyni č.1410A Ponorný H rádek prová-
děn speleologický průzkum, respektive těch někoLi k událostí, které se
odehráLyhnedvevstupnípartiijeskyně,snadani.zavýzkumnelzeozna-
čit.Dlesdělenítehdejšíhopředsedyz06-26Petračervinkyseaktivi.ta
skupi.ny zaměřila hlavně na konzervaci lokaLity a čekalo se, až do sku-

piny přijdou nové generace, které o průzkum této].eskyně znovu pro-
].evízájem.ProtoževýdřevavevstupníšachtějižnevydržeLanáporča-
su, došlo však kolem  r.  2000 k instalaci  5  m vysoké betonové skruže
s kamennou podezdívkou a plechovým uzávěrem se zámkem. DáLe též
bylvytěžen drobný sut'ový kužel, který se v r.1998 nebezpečně vyříti l
ze stropu Vstupni`ho trativodu při spontánním vzni ku 3 m vysokého
Balvani.téhokomínku(ČervinkaaKosl999).Tobylovpodstatěvše,co
se v letech l996-2003 v].eskyni. odeh rá Lo, a protojsem za největši' po-
zitivumpovažovaL,Žeskupinaběhemuplynuléhodesetiletífyzickyne-



Foto ll   Novodvorský podzemní potůček tekoucí].esky-
ní Ponorný hrádek -Zurčící přítok v chodbě
Horizont. Unikátní fotografie, na nížje poprvé
v historii speLeologických průzkumu vjižní

-   části Moravského krasu fotografován hydrolo-
gicky aktivní podzemní tok, nalézající se mimo
oblastcentrálnflioHádeckéhoúdolí(fotoM.Šen-
kyřík, M. Hotař, jaro 2004)

Photo  11  Nový  Dvůr underground  strea_m  in  Ponor

#:áHdoetkařc,asvper,.(npgň%4b)yM.Šenkyřík

Foto 12    Domeček - speleologická základna ZO ČSS 6-26

-Spr:`ieg°9T(tf:fo#.§teu#;krátcepovýstavbě
photol2ijn[o,;n:Šg:e#;y:g:f(;:r:C:eťr:eáhj;C:anovli::žbý(apŘh:ou::f

zani.kla a udržela tím do dnešních dnů nepřetržitou kontinuitu krás-
ného loga ,,Speleohístorický klub Brno".

Po zastavení průzkumných pracív Malém  Lesíku (viz SpeLeofórum
2004),jsem byl na poč. r. 2004 považován za].ediného aktivnfflo spe-
leologa, který zůstal bádat v této oblasti. Přesto se však během velmi
krátkédobypodařilozformovatskupinuzájemcůonovýprůzkum.Tento
bádacítýmpakobnovilprůzkumnaplošiněskalkavmfi:edosudnevi'da-
né. Nestranní pozorovateLé uváděli, Že se bádá z nuly rovnou na 500 °/o.
PrůzkumnéprácesepodařilozahájithLavnědíkymorálníaDzickéopo-
ře speLeologů ze spřízněných skupín  (hlavně ZO 6-12  Petra  Kosa
z Mechového závrtu) a dáLe též díky mLadým kandidátům nově přijíma-
nýmdoskupiny.Celouzimu].smepakspoluvponornémHrádkutvrděpra-
covalinatěžběmezideponií,je]ichžodstraněni`bylonezbytnéprobez-
pečnézpřístupněníkli'čového,obtížněpřístupného,pLazivkovitéhokon-
cej eskyn ě, Trativodu ozvěny. Do těchto obnovených těžebních pracíse
vroce2004vjeskynič.1410APonornýHrádekaktivnězapojilí:Marekp.
Šenkyřík(vedoua'průzkumu),PetrKos,PetrNováček,PetrKučera(všich-
niz06-12zMechovéhozávrtu),FílipK.Doležal(Z06-16zLopače),Pavel
Chaloupský,TomášKuchař,JosefKrojer,JanHandlaDavi.dBurian(všich-
ni.novímladíkandidáti.Z06-26),OndraRohan,PetrRohan(ASG),Miloš
Muzikář(SDSJ),ahosté:Milanširoký,LukášDrchal,Vo].těchchaLoupka,

Ji.říDaněkaRomanpodlovecký.Petrčervinka(Z06-26)mělvážnýúraz,
aLesnažilseprůzkumupomáhatzevšechsilnapovrchuahLavněmorál-
ně. Na ponor si našli cestu dokonce dva mniší ve františkánských hábi-
techzklášterazvranovauBrna,otecp.VáclavGrohoMabratrJiříMiLlión
OM ,  kteří zde v r. 2004 zaLoži li ú.istě z vyšši'vůLe)  pro potřebu těžby
zponornéhoHrádkupodpůrnékřesťanské„Speleologi.ckédilosv.Josefa".
Katolický kněz p. VácLav Groh oM dokonce v Hsovně ponorného Hrádku
celebroval malý obřad, při němž zde požehnal obraz Anděla -Strážce
speLeoLogů tétojeskyně (darovaL L. H . BěLuša).

Během těchto usilovných, někoLikaměsi'čních těžebních praa' byla
lokaLitaponornýHrádeknajařekonečněnachystánakobjevu.Jeskynní

plazi.vkabylaažnasvůjsoučasnýkonecvTrativoduozvěnypročištěnaod
sedimentů. Petr Nováček (Z0 6-12) se díkytomu mohl dostat ke konco-
vé střelecké úži.ně a pyropatron kamijí ustřeLit h ran u, což vedLo k malé-
mu, ale důležitému objevnému postupu vlevo za roh, v délce l m. Další

postup si.ce nekompromisně zastavi.lo neprůLezné zúžení odtokového
trativodu,alehřmotná,,kanáLni"ozvěnazdepřízvolánídokazovala,Že

již ne].sme od objevu volných dutin daleko. Děda ochoz (Jan Hynšt) pro-
tosehnaLvo].enskýventilátornutnýkodvětráváníprostoraFilipK.Doležal

(Z06-16)jižpříjaLpozváníkdefinítivnímuradikálni`muvyřešenípro-
blému koncové úžiny. Mě se navíc podařiLo nadchnout sponzory Ú.imž
vtomtosborníkupoděkuji.vzávěručlánkuosovímkomínu)azískatpro
speleologickýprůzkumskupi.nydostatekfi.nančníchprostředků.

K objevnému průni ku do neznámých prostor za Trativodem ozvěny
všaknestačilodojít.Vtomtovrcholnémobjevnémokamžikudoděníza-
sáhlapřírodaaponornýHrádek,věrnýsvémujménu,opět].ednoubada-
teleodrazi.L.Přišlo].aro,snímobLeva,jeskynízačaltéciobvykLýjarnípod-
zemnípotůčekakonec].eskyněuzavřelpolosífon.Sjarnímoteplenímse
začaLa vjeskyni zvyšovat koncentrace C02 a nám byLo protojasné, že si
na objev budeme m uset počkat až do příští zi.my.  Nelitovali. ].sme však
asvébádacízau].etíjsmeobrátilinajinouperspektivnílokaLitu,nedale-
kýsovíkomín.

KobjevuvponornémHrádkunámtedychyběl].ižpouhýzhrubajeden
vikendtvrdédřínyspojenýsdefinitivnímprůnikemkoncovoustřeleckou
úži.nouvTrativoduozvěny,zasoučasnétěžbyodstřeLenésutěaodvětrá-
vání podzemni'ch prostor. Najaře 2004 nám tedy o fous unikl „zásadní
objev",kněmužjsmesicelouzimupoctivěchystalicestu.Slovy„zásad-
ní objev'` nemíním, že v Trativodu ozvěny budou objeveny rovnou kilo-
metry chodeb, i když i takový potenciál tato nenápadná ].eskyně může
mít. V případě ponorného H rádku by byLo zásadni'm objevem i objevení

pouhých několika málo desítek metrů odvodňovacího trativodu, a k to-
mu táhlá ,,kanálni" ozvěna činí reáLné předpokLady. Trativod ozvěny se

půdorysněnacházívkritickémbodě,kdejižjeskynězačínáopouštětko-
n.dor Ponorného údoli'čka a zanořuje se pod svah ploši.ny SkaLka, čímž
uníkázhermetizačnípokličkynadložni'chjílů.Skaždýmobjevenýmmet-
rem nyni`výrazně narůstá naděje na rozši~rení odvodň ovacíh o trativodu
díkysouběžnémuzapo].eníkorozníchúči.nkůsvahovýchvod,které].íLdr-
žel až dosud nadjeskyní na uzdě. Překrásné studňovi.té škrapy, které se
nacházejív nedalekém  Novodvorském údoLÍ naznaču].í, že zdejšívilé-
movickývápenecvelmi rád podLéhá koroznímu zkrasovění. Žeje naděje
nabrzkérozši~reníodvodňovaa'hoTrativoduozvěnynaznačujeipohLed
domémapyvi.rguLovýchanomáLii`zr.1990.

Geneze a speLeologická perspektiva jeskyně
č.1410APonornýHrádek

Novodvorskýponorjejedínýmhydrowáí_aktivnímvtokowmpo_
Hádeckéhoúdoli`.Nalézásevna-noremvceLémpovodi'Ríčkyseverněod

dm.výšce427m(nazákladěodečtuzez
odlehlost od všech známých vývěrů z něj
kalitu. Převýšení Novodvorského ponoru

ČRpomoa'GPS)ajehoznačná
ií speleoLogi.cky vábn ou Lo-

dVývěryŘíčkyvHádeckém
údoLi'].e 119 m, resp.124 m, vzdušná vzdálenostje 2,9 km. Jeskyni č.
1410APonornýHrádeklzestručněcharakterizovat].akoerozníodtoko-

vý kanáL malých dimenzí, vytvářený velmi maLým občasným potůčkem
oprůtokuo-4l.s.-í,kterývstupujedohydrologi.ckéfunkcepouzena2až
4 týdny v roce při].arním tání sněhu, či při mimořádně vysokých dešt'o-
vých srážkách. Dnes se].edná o 36 m dlouhou plazivku s ceLkovou deni-
veLacícca 18 m. V místě bývalých paleopřítoků ze stropních komín ků se

plazi.vka trativodu na někoLika místech lokálně zvyšuje do drobných sí-
něk, v nichž se dá (dokonce) postavi.t. S připočtením výšek komín ků do-
cházímeksouhrnnédélce].eskyněponornýHrádek45m.

Odtokovýtrativodpodzemníhopotůčku].ez50-75%zanesenýsedi-
mentyaposLednísedimentologicképrůzkumynatétolokaLitěnaznaču-

jí, Že přestože sejedná ojeskyni malých dimenzi,].de o poměrně starou
podzemni`komunikaci.JeskynějevytvářenavelmimaLýmvodnímtokem,
aprotojemáLodimenzovaná,alejestará.Patřísice].ižnepochybněkpo-
míocénníhydrografi.iMoravskéhokrasu,aLenačervenaLéjíLyusazenéna
skalním podkladu dna Ponorného údolíčka (které v ni.trujeskyně však
nebylyobjeveny),přestonaznačují].ejístáří.Rovněžokrovéhlíny,obje-
venévr.2004při.dněchodbyHon.zont,dokazovaly,Žejsemsetampro-
kopávaldostaréhojeskynnfflosystému.Sedi.mentárnívýplň].eskynětvo-
ři'svrchnívrstva Č.1 tvořená drobným ostrohranným kuLmským Štěrčí-
kem pojeným hnědou hli'nou, který do podzemívnášísoučasný ponorný

potůček. Pod ni`m se nacházívrstva č. 2, která].e tvořena pevným dLáž-
děním zvelkých úLomků kulmu. Kulmské Štěrky o průměru až 10 cm do-
kazu]í,ŽeodtokovýmtrativodemmuseLokdysiprotékatmnohemvícvo-
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dy, než dnes. Pod souvrstvím kulmských štěrků následuje hiátv podobě
vrst\q/ č. 3, tvořené].emným plaveným šedým].ílem s obsahem černých
uhli'ků (obj. např. u Zurčiícího přítoku v ch. Hon.zont). Pod polohou Še-
déhojíLubylobjevenpři.dněvýkopuuMarkovaešusudosudne].staršíse-
di.mentjeskyně,vrstvač.4-okrováhli`nabezštěrků.Skalníhopodkladu

podokrovouhli`nounebyLovchodběHon.zontdosuddosaženo,čímžby-
Loz].ištěno,žeHon.zontpřekvapivěneni'skalnípLazi.vkou,nýbržreLiktem

vyššízanesenékomunikacehorizontálníhoodvodňování,nalézajiícímse
vnadm.výšcekolem410m,tzn.jižvúrovni.dnanedalekéhoNovodvorského
údoli'. Vzorek štěrků odebraný z dláždění řečiště Horizontu a Trativodú
ozvěny(vrstvač.2)vr.2004roztlouklisvýmikladívkynaGeologickésluž-
ně Brno J. Otava a J. Vít, ale žádné geoLogické překvapeníse nekonalo.
Zhruba99%kLastůz].eskynětvoříočekávanéostrohrannéúlomkykuLm-
ských bři.dlic a prachovců,je].ichž výchozy se nacházejí několik desítek
metrůseverněodjícnuponoru.Týtoštěrkyvšakjsoupotaženyažlmm
silnoutmavoupatinací,kteránaznaču].estáři'je]ichexpozicevpodzem-
ním řeči.Šti. Miocénníštěrky nebyly, přes urči.té podezření, v sedimen-

tárnívýpLni. Ponorného Hrádku (ani ponorného údoli'čka Novodvorského

ponoru) dosud zjištěny.
Ponorný Hrádek má přes své nepatrné rozměry].iž zajímavou a po-

měrně komplikovanou podzemní hydrografii a pod dnem Ponorného
údolíčka se chová].ako sběrný kolektor živený nejen  hlavním

(Novodvorským) ponorem (0-4 l.s.-1), aLe též i bočními sekundárními
podzemními. přítoky: jarním i.nundačním Zurčícím přítokem v chodbě
Horizont (0-0,7 L.s.-]) a velmi vzácně se objevujiícím pramínkem na za-
čátku cestyvyvolených u Mraveniště (0-0,03 l.s.-1) . BývaLými paleopří-
tokyjsoutéžucpanépaleoponornékomínkyvjeskyni(Balvanitýk.,HLinitý
k.,  Kulichův k., k. nad Malým předělem),jak dokazuji'stropní korýtka
a složení sedi.mentárnívýplně. K soustředěnému odtoku podzemních
vod z Ponorného Hrádku dochází koncovým poLosifonem v Trati.vodu
ozvěny,zjehožneznáméhopokračováni`zastřeleckouúžinoulzepřijar-
ním zavodnění slyšet zurčenívodopádku, pada].iícího na hladínu (,,mrt-
vého?``)jezírka.Tišedoufám,Žebytotojezírkomohlobýtkolenemsifo-
nu,jehožodčerpánímbymohlodojítkevznikuprouděnívzduchuvjes-
kyni,čímžbydošLokodstraněníne].větši`překážkyspeleologickéhoprů-
zkumu na této Lokalitě,jížje zvýšená koncentrace c02.

Směrodvodňovánípodzemníchvodzjeskyněč.1410APonornýHrádek
není znám, neboť kolorační experiment zde pro nepatmé průtokové
množství vody, navíc časově omezené na pouhé 2 až 4 týdny v roce, je

prozatím při velké vzdálenosti od ne].bližších vývěrů v podstatě nereál-
ný. Přestoje však zřejmé, že geologická situace predísponuje směr od-
toku podzemního potůčku pod pravý břeh Novodvorského údoli'a odtud
dál generáLně kji h u. StáLe však existuje urči.té nebezpečí, že ponorný
Hrádekmůženaspeleologypoužítjednuzesvýchmnohaobrannýchlstí
avyústitskrytěpodsedi.mentypři.bázidnavnedalekémNovodvorském
údoli`, cožje 250 m odtud. Všechny dostupné indi.ci.e, zejména existen-
ce význačné Zapletalovy pukLiny,  která  Ponornému Hrádku do
Novodvorského údoLí stojív cestě, se však přiklánějí k podstatně opti-
mističtějšímunázoru.Všechnonasvědču].etomu,ŽeNovodvorskýskalní

potůček odtéka].iícíTrativodem ozvěny do neznáma pod plošínu SkaLka,
směřuje kj., resp.jv. úpatí pLošiny skalka. Je to odtud vzdušnou čarou
1,1 km daleko napříč speleologicky zcela neznámým vápencovým masi-
vemstakovýmikrasovými.jevy,jako].souNovodvorskéKotle,Paleovývěrový
žli'bekvKoli'bkách,SovíkomínaRusalčízávrt.PonornýHrádekasovíko-
mi'n(dvěsoučasnápracovištězočss6-26SHKB)jsouvpřítomnéchvíli
speleologickynejperspektivnějši'mílokalitamivceLéobbstikrasuskaLka
a všechno nasvědču].e tom u, že se by se moh Lojednat o dva protilehlé
vchody, do téhožjeskynního systému, který může mít na základě stříz-
Livého odhadu délku kolem 2 km. Tento hydrologicky akti.vní].eskynní
systémnovodvorskýchponornýchvodprocházívhLoubcekolem70mpod
vrcholovounáhorníplošinou,tzn.ažpřiúrovni.dnaNovodvorskéhoúdo-
li'. Tentojeskynní systém by navíc měl (či moh 1) kříž1.t cestu ponorným
březi.nským paleovodám (paleosystém Malý lesík), které se pod plošinu
Skalka zanořovaly v Březinské kotlině (Šenkyřík 2004). Též ne].novější

poznatky o geologické situaa. na vrcholu Ochozi naznaču].í, Že v tratl.
DLouhé existuje pohřbený skalnímost, či skaLníšije, která může propo-

jovat plošinu Skalka s protiLehlou Horou a tím geologicky umožnit re-
centnímu podzemnímu odvodňování plošiny SkaLka odtok směrem do
Hádeckého údolí. Ve Vývěru Říčky 11 se tam totiž pod Lysou horou obje-
vu].evýznamnápříměskrasověautochtonníchvodneznáméhopůvodu,
které nepocházejíz obLasti Hádeckého údoli` (Hi.mmeL 2002) . Na zákla-
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děgeologi.cképozicevývěruprotovyslovu].ipodezření,zdazdrojnicítěch-
toneznámýchpodzemníchvodvevývěruŘíčkyllneníploši.naskalkanad
Ochozí (Šenkyřík 2004a). Pokud by se tato badatelská pracovníteon.e
koLoračněprokázala,nabylabytímnenápadná].eskyňkaponornýHrádek
u Nového Dvora značně na svém Leskujako vstupníbrána do opravduvel-
mi dLouhéhojeskynního systému. Plazívka 36 m dlouhé a l8 m hluboké

jeskyně č.1410A Ponorný Hrádek má tedy před sebou velký objevný po-
tenciáLajednousemožnástanesoučástí].eskynníhosystémuažněkoli-
kakilometrovédélky.

Nepatrné povodí Ponorného údoli'čka Novodvorského ponoru, které
PonornýHrádekvytváří,všaksoučasněnabádákestřízli.vosti,neboťmá
rozLohupouhých300x300m,aani.vdávnégeologickéminulostiprůkaz-
něnebylovětší.Vsedimentárnívýplni.Ponornéhoúdoli'čkatotižni.kdyne-
bylyobjevenymi.océnníštěrky,kterésejinakvelmihojněvyorávajívna-
dm. výšce 440-445 m v sedle nedaLekého pole pod Novým  Dvorem, tzn .
vřečištiněkdejšíhoNovodvorskéhopaLeotoku,kterýtudykdysíteklsmě-
rem ke Kanicím. To dokazu].e, že sběrné povodí Ponorného údolíčka
Novodvorskéhoponoru,kterévytvářízde].šÍpodzemníodvodňovaa'systém

jeskyněč.1410APonornýHrádek,jeopravduzcelanepatrné,sevřenépro-
storem zbývajiícím mezi řečištěm Novodvorského paLeotoku (které pro-
cházi'300 m s. odtud), a sv. úpatím pLošiny Skalka.  ÚpLná absence mi.o-
cenníchštěrků,kterésedosedimentárnívýplněponornéhoúdolíčka,ani

jeskyně ponorný Hrádek zatím nedostaly dokonce ani sekundárně re-
centnímsplachem,].eprotodůLežitougeologickoui.ndicií,kterápřílišne-

přidá na optimismu novodvorskýmjeskyňářům. Vynořuje se proto otáz-
ka,zdedokážetakmalépovodívůbecvydatzesebevětšíeroznísi`lu,než
abyvytvořiloněcovi'c,nežpouhouplazivkusjenobčaszvednutými.stro-

py. Na druhé straněje ponorný Hrádek důkazem, Že i. veLmi malé povodí,
Živenépouzeatmosfén.ckými.srážkami,dokáževytvořiterozníkanáL.

PodLepoustevníkaMarka(atéžBrodi.eho)všakurčitánadě].esvítáve
vzdálenosti cca 150 mjv. od Ponorného Hrádku, kdeje očekáván prů-
chod neznámé a dlouhé fosi.Lní chodby, Vysněného paLeosystému
Novodvorského potoka. Na existenci této hypotetickéjeskyně lze sice

prozatím poukázat pouze meditačním pohroužením senzi.tivního spe-
leoLogaputujiícíhokrajinou,protoževidi.teLnýchdůkazů].evterénumá-
lo, přesto tam  u  RusaLčího závrtu a Novodvorských  Kotlů „Markova
Vysněná"].e.Podařísevšakněkdyněkomuobtížnouplazivkouponorného
HrádkupřekovattutoosudovumezeruvevzdáLe_nosti?

Závěr, aneb ještě pár sl.ov o Duši Ponoru
Místo v lesíchj. části Moravského krasu, zvané Ponor, bylo mnohem

w'cnežjenspeLeoLogi.í.NikdyjsmezdesiceneobjeviLíkilometrychodeb,
onichž].smezdesni.Li,alezatosenámtadypodařiLorealizovatkuskrás-
ného dětského snu. Kdysij!
kespeleologickémuprůzku u,

braltentovlhkýtesklivýLesnížli`bek

pro].ehoklidabezstřetovostzájmůane-
tušil].sem,jakhlubokomitďtomísto

jsme zde pod buky pobLíž p
na způsob zálesáckého srub

nakonecvstoupi'do duše. V r.1992

noru postavili pří úpatívápencové skalky,
malou speleologickou zákLadu. StaLo se

z ní místo, kde].sme se mohli. tkávat, místo, na němžjsme byli spolu
šťastní, místo, které přinášelojistotu domova. Bylto kus života -čisté-
ho žití, místo, které spojovalo mnoho krásných lidských srdcí. V letech
1993-1995].sem zde dokonce po vzoru amen.ckého filozofa 19. století
Henryho D. Thoreau ajeho památné kni.hy „Walden aneb život v lesích"

prožil dva roky ve speleologickém ústraní. Přes den ].sem bádaL vjesky-
ních nebo setoulal po oko Lních lesích při h ledánízávrtů, a po nocích].sem
zasepřisvětlekarbi.dkypsaLspeLeoLogickéčlánkyabásničkyapři.tomsi
hrál s nebojácnými plchy, co mají očka].ako korálky. Když si člověk dnes

procházífotkyanegativyztěchdní,skorobyplakaL,].aktobylokrásné.
Doba sevšak mění, a protojsem se rozhodlzaznamenatvtomto speleo-
logickémčlánkutěchtoněkoLikvzpomínekavesborníkuspeleofórumje
uchovat pro budoucnost. Dnesjižtotiž nenív Domečku při. sv. úpatí plo-
šiny Skalka ni.kdo, kdo by znal (původm) Duši Ponoru. PosLednímu zru-
Šili členství (1+2) v řijnu 2004 a zámek od ponorného Hrádku vyměnili .
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Summary
Discorvery of cti:we No. 1410A Ponomý llrádek
on the Skalka Pla±eau in the sou±hem part
of the MorcHrian Kaist. Results
of speleological stuq of Nové i^/ory
stnkíng wa±ers (1989-2004)

SmaLl cave (36 m long and l8 m deep) is very narrow passage situa-
ted in nearly unknown area. There is i.ncreased carbon dioxide content
in cave air.

Objevjeskyně č.14108 Soví komi.n na
SkaLka vjižní částl. Moravského krasu (1994-2004
Marek Poustevník Šenkyřík (ZO 6-26 Speleohiston.cký klub Brno /1989-1996, 2003-2004/
SpeLeoLogický průzkum poustevník Marek)

Historie objevu

V
rocel994objevi.Ličlenovézočss6-26Speleohi.ston.ckýklubBrno
Marek Šenkyřík (vedoucí průzkumu), Kateřína Sobotková a Jíři'
DofeknaplošiněskaLkavj.částiMoravskéhokrasuneznámoupro-

pasťovi.toujeskyni č.14108 SovÍ komín. Bezprostředníimpuls k objev-
ným pracím však dal ochozský speleolog Jan Hynšt (Děda ochoz), který
na poč. 90. let 20. stoLetí objevi.l na souřadnia'ch GPS N 49°15.337 ',
E0i6°45.367 ' (±10 m) na].ihu náhorníplošinyskaLka,100 m s. od stě-
nyopuštěnéholomuNaDOLínách,dotédobyneznámýzávrtek.Jednalo
seojen50cmhlubokounálevkovi.touvsedLinkunapovrchunáhorni`plo-
šiny, která byLa tak nenápadná, že z počátku nebyLo vůbec].isté, zda se
opravdujednáokrasovýjev,čiopouhouanomáliipřírody.Protozdevro-
cel993J.Hynštzahájilprvotni'speleologíckýprůzkum.ProkopaLsedo
h loubky 1,2 m, ale].eho průzkum vyzněl ne].ednoznačně. Výkop odhaliL

pouzeprofiltvořenýhnědoulesníhli`nousvápencovousutíajednoustě-
nouseopřeloškrapoyýkámen.ProtožedovětšíhloubkyseJ.Hynštpři

daje ve skutečnosti vedena přesně v místě zasutěného].eskynního ko-
mína. V hloubce 4 m se k našívelké radosti konečně depresivně rozpu-
kanýskalnímasivzačalměnitvpevnoulítouskáLu.Zamimořádněpříz-
nivé znameni'jsem při hloubenívýkopu považovalzejména skutečnost,
žezaklíněnékamenyjsouprostoupenypouzevelmi.mladouhnědouhLi`-
nou, která dokazovala, že k zasedimentování podzemních prostor zde
došlo relativně velmí nedávno (holocén), což činílo velmi reáLné před-

pokLadyproobjevneznámýchvolnýchprostorpodúvodnímzávaLem.Mé
očekáváníse naplnilo v hloubce 5,7 m, kdy se dne 26.3.1995 pod kame-
nem, vklíněným do tektonické pukli.ny, náhle objevilo ústívoLné pro-

pasfi. Vhozený kámen padaLs duněním přes někoLik nevi.ditelných etáží
dost hluboko pod nás. Ústí propasti však bylo mimořádně úzké, a proto
se z trojice objevitelů (M. Šenkyřík, K. Sobotková, J.  Dofek) do této
25-30 cm úzké svisLé spáry (Kulichovy úžiny) podaři.lo proLnout pouze
Jiřímu „Kulichovi`` Dofkovi. Dne 1.4.1995 J . Dofek za našíasístence od-

svémvěkuaosamělostijížkopatneodhodlal,nabi'dlapřene-
chal toto pracovi.Ště k dořešeni` Marku šenkyřikovi.  Když mi               Motto:
tehdyv r.1993 J. Hynšt lokaLitu ukázal, byla to pouhá metr              Sow'komz'n
hluboká díra v lese, na níž nebyLo nic mocspeLeologickyzají-             je Božz' dízo.
mavého, a nebylo proto zřejmé, pročzde Děda ochozvlastně              2oo4
kope. Teprve při pozornějším pohledu].sem si však vším 1, Že

Hynštovasonda].eveskutečnostivedenanadnětéměřneviditelnéhozá-
vrtku, o průměru asi 6 m a hloubce pouhých 50 cm. Rozhodlijsme se, že
zdeprovedemeřádnýspeLeoLogi.ckýprůzkum,aprotojsmenavštívilima-

jiteLelomuskalkas.r.o.,vjehoždobývacímprostorusemělzávrtekna-
cházet.Panmaji.tellomunáspozorněvyslechl,alevzápětínásvšakpo-
slalpryčseslovy,žeknámnadvorektakynechodísbíratsLepičáky.Tose

psa l ro k l993 . Po této zkušenostijsem nazval toto skryté mi'sto v lesích
SkaLky konspiračně zuB (tzn. Závrt u borovice) a násLedně].sme zde za-
háji.Li.průzkum,oněmžjsmeužnikdenemLuvi.li,aninepsaLi.

HloubeníprůzkumnésondyseujaLvrocel994M.Šenkyřik.ZhLoubky
1,2m,dosaženéJanemHynštem,jsemsenásledněvosaměníprokopalaž
dohLoubky3,5m.Kdyžtransporttěženýchsedimentůasutinapovrchná-
horní pLošiny přesáhl možnostijednoho badatele, p-rizvaljsem si na po-
mocKateřinusobotkovou(Z06-26)anakonecjsmedonašeholesnfflota-

].emstvízasvětiliještědaLšiliočLenaz06-26JiřmoDofkazNovéhoDvoru.
VertikálníprůzkumnásondaprocházeladepresivněrozpukanýmskaL-

ním masivem v seni lním stavu vývoje, tzn . z geologického h lediska těs-
něpředzhroucením.VšechnyčtyřistěnyprůzkumnésondytvořílysiLně
rozpukané,alenaštěstídosudstabilní,skaLníbloky.Pozornouprohl]`d-
koustrukturyzávalu].semvšaknabyljistoty,Žetonespadne,aprotone-
bylonutnésondupažit.Odpočátkuprůzkumubylozřejmé,ŽeLokaLitaje
za].ímavější, než by se mohlo na první pohLed zdát. Při tápavé orientaci.
mezizakli`něnými.blokyjsemsi.totižzáhyuvědomil,žeprůzkumnáson-

vážněsestoupilnadno„Jižnípropasti.".Ocelovépásmouda-
lohloubkusestup,u_podúroveňplošiny-11,5m.Jeskynníko-
mín vša k v

nítýmsedí
e##yL:ouzbř#LaéL:ŽbešLszma:avreavssetnu;:TČ::#:

statně h lupší propasti, kterouje možné speleologickým vý-
kopemzko

kračovatv].ejím průzk
matdovětši`chhloubek.AbychomvšakmohLipo-

u bylo n utné se vrátit zpět k těžbě úvodního
závalu, tzn. do hloubky 4,5 m, a v pLném profilu pak dál vyklí-
zetVstupníšachtu.Když].smesialeuvědomili.,žebychomsetímmuseli

prokopat přes téměř deset metrů vysokou vrstvu sutl., abychom se do-
staLidomíst,kam].ižbyloúzkouspárouJižnípropastl.vi.dět,tak].sme].ed-
noho dneji.Ž k Sovi`mu komi'nu s krumpáčem nepřišli. Na povrchu ploši-

nybytímtotižvzniklanepřehLédnutelnádeponi.evytěženýchsedimen-
tů, cožjsme si vzhledem k utajenému charakteru našeho průzkumujiž
nemohli dovolit. Pouze v zimních měsía'ch].sme k ústízubu opakovaně

přicházeli při hledání mrazových ventalor, ale ke svému zklamáníjsme
vždy byli nuceni konstatovat, že propástka nedýchá, a žejeji` ústí není
o].íněné anijediným krystalkem námrazy. VzhLedem k tomu, že závrtek
ZubsenacházínavysocepoloženémmístěnáhornípLošiny(423mn.m.),
tzn. v nejvyšším místě hypotetické neznámé podzemní prostory, bylto
signáLtoho, že propast pod závrtkem zubje ve větší hloubce hermetic-

kyuzavřenasedimenty.KústízávrtkutotižmffínapovrchunáhornípLo-
šinytéměřnevi.diteLný,jenasílmširokýamax.50cmhluboký,přítoko-
vý žlíbek, který Lze v terénu vysťopovat do vzdálenosti 100 m. Závrtek
ZubpravděpodobněvevelminedávnédoběsloužiljakomaLýi.nundační

ponůreknepatrnémupotůčku,vznika].iíci`mupři.tánísněhu.Tentopotů-
ček pravděpodobně vzníkal na povrchu plošiny ve středověku, kdy byla
náhorníplošinavdůsledkuintenzivníhovápeni.ctvíjistěznačněodLes-
něná, coŽ podporovaLo vzni.k].arních stroužek. Průtok potůčku odhadu-
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