
(Kulich a  liška)jsem  na].ejich  paměť po].menovaltutojeskyňku na
„Kulišárna"(Šenkyříkl993).

Jeskyně Kulišárna se nacházív nadm. výšce 444 m (na zákL. odečtu
GPs ze zM ČR) a mohla by být paleoponorem dnes].iž neexístu].iícího po-
tůčku, vázaného na nedaleký lesní žLi`bek, který procházív těsné blíz-
kostijeskyně z březi.nského kulmu, od chaty Alpína ( P. Kos). Svo].i pozi.-
cívšak nenítato lokalita příLiš významná, ale úžinatá chodbíčka, která

J;eá:;,e;ae:aa[:n.i:áns::Í:uš:grpt:t#sk#''eo#::::aš,dy:xsil%ooum(sz:;cá

KulišárnymusíprocházetpaLeosystémMalýlesík,kterýtudysměřuje.bod

plošinuskaLka.
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Summary:
History of díscwery of cawe No. 1402A
Kutišáma (Skalka, southem pc[Tt
oftheMoro[rianKarst)

The cave named Kulišárna was discovered i.n 1992. It represents pa-
leoponor.Thehistoryofdi.scoveryisdescn.bed.
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I.oto 1    Jeskyně č. 1402A Kuušárna na plošince U studánek, k.ú. Březina,
Moravský kras -jih (foto Marek P. Šenkyřík)

Photo  1    Cave   No.1402A   Kulišárna   on   U   studánek  pLateau,   near

g;efiianrae#L.ag:á#Ítkh,ernpartoftheMoravianKarst(Photo

Objev SkuLaři.ho převi.su na pLošíně SkaLka -nový
dokLad o úrovni hLadiny miocénni.ho moře v].ižní
částl. Moravského krasu

rek Poustevník Šenkyřík (Speleologický průzkum poustevník Marek)Ma

r.ig93jsempYrispeleoLogickérekognoskaa.vs.svahuplošinyskalka

ti.částMoravskéhokrasu)objevi.ldosudneznámouLokaLitusesku-
Lařími yývrty. Jedná se o malý skuLaří převis (foto l) v depresí za-

niklého historického lůmku,  nalézajícíse na souřadnici'ch  GPS
N49°16.103 ' , E016 °44.942 ' (±10 m), 200 m v. od deponie
lomuskalkas.r.o.,nak.úochozuBrna.Vroce2004jsemzde

provedl on.entační speleologícký průzkum, aLe předpoklá-
daná předmi.océnníjeskyně zde nebyla 4ištěna. Svoji na-
dmořskouvýškoucca435mskulařípřevisnapLošiněskaLka

kLadě odečtu ze zM ČR pomoa` GPS), tzn. že se ceLáj. část Moravského
krasunacházelaminimálněněkolikdesítekmetrůhlubokopodhladinou
třetihorního moře. Zatopena byLa  prakti.cky celá Mokrská plošina,
Hostěni.ckáplošina,i.Lysáhora.Dokonceisamotnývrcholochozi.sena-

cházeL60mhlubokopodvodouanadmořskouhladinuvy-
stupovaLajen maLá pLáž nedalekého ostrůvku, který vy-
tvořil vrchol utopené náhorní ploši.ny Skalka.  Mi.océnní

Jsi tady miocéne!
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2004

odpovídáhLadiněmiocénniliomoředoloženévnadmořských

výškách 440-450 m (na základě odečtu ze zM ČR pomoci'GPS) skulařími
vývrtyazkameněljnamiústři.c(vi.zfoto2)nanedalekélokalitěKnechtův
lom u Březiny (N 49°17.032 ',  E016 °44.830 ' ±10 m). Týto geolo-

gi.cko-paleontoLogi.cké památkyjsou cen nými dokLady o úrovni zatope-
níji.žníčást"oravskéhokrasu„nedávnou"třetihornípotopou,kdymo-
ře vnikalo do Moravského krasu formou zálivu, postupujiícího starými
údoLními systémy ze směru od  Brna (Jarka 1949; MusíL, red.1993).
Mi.océnnítransgresebylanepochybněšokemprdmechanismypovrcho-
vého i podzemního odvodňování Moravského krásu, z něhož se mnoho

bcnéhopohřbenísedí-starých údoli`ijeskynních systémů v důsledku m
mentačniími náp lavami n evzpamatovalo

Nálezyzkamenělých ústřicvKnecht Březi.nyprůkaznědo-
kladujíhladi.numiocénnítransgreseponadmořskouvýšku450m(nazá-

ny a končilo záLivy u Březi.ny a Nového Dvora.

Dovětek
Konzultaci'náLezuspetremKosem].semz].istil,žeskuLařívývrtyusta-

rých vápenic na Skalce úda].ně znalji.Ž L. SLezák, ale v Literatuře zůstal
náLezneznámý.
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Summary:
The ďscovery of Skulaň Abri on the Skalka
Plc[±eau - the new evídence for level of
Miocene sea in the southem part of the
Moravian Ko[rst

Boringsofbivalveswerefoundatabout435ma.s.l.i.nthesamealti-
tudeasaLreadyknownsitei.nKnechtůvQuarryatviLlageofBřezina.

Foto 1   Nálezy miocénních ústřic na lokautě Knechtův lom u Březiny do-
kladu].í úroveň zatopeni'].. části Moravského krasu po nadmořskou
výšku 450 m (na základě odečtu ze ZM ČR pomocí GPS; foto Marek
p. Šenkyřík)
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(Photo  by  Marek  P.  Senkyřík)
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