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Summary
Discorvery of ccNe No. 1410A Ponomý Hrádek
on the Skalka Plateau in the sou±hem po[Tt
of the Morarian Ko[Tst. Resulks
of speleological stuay of Nové Dvory
sinkíng waters ( 1989-2004)

SmalL cave (36 m long and l8 m deep) is very narrow passage si.tua-
ted in nearly unknown area. There is increased carbon dioxide content
i n cave ai r.

Objev].eskyně č.14108 Soví komi.n na
SkaLka vjížní částl. Moravského krasu (1994-2004
Marek Poustevník Šenkyřík (ZO 6-26 SpeLeohistorický kLub Brno /i989-i996, 2003-2004/
SpeleoLogícký průzkum poustevni'k Marek)

Historie objevu

V
rocel994objeviLíčLenovézočss6-26SpeleohistorickýkLubBrno
Marek šenkyřík (vedoucí průzkumu), Kateřina sobotková a Jiří
Dofeknaplošiněskalkavj.částiMoravskéhokrasuneznámoupro-

pasťovi.tou].eskyni č.14108 Soví komi'n. Bezprostředni'impuLs k objev-
nýmpracímvšakdaLochozskýspeleoLogJanHynšt(Dědaochoz),který
na poč. 90. let 20. století objevil na souřadnicích GPS N 49°15.337 ',
E0i6°45.367 ' (±10 m) na].ihu náhorníplošiny skaLka,100 m s. od stě-
nyopuštěnéholomuNaDolinách,dotédobyneznámýzávrtek.Jednalo
seojen50cmhLubokounálevkovitouvsedlinkunapovrchunáhorni`plo-
šiny, která byla tak nenápadná, že z počátku nebyLo vůbecjisté, zda se
opravdujednáokrasovýjev,Čiopouhouanomátiipň'rody.Protozdevro-
ce l993 J . Hynšt zahájil prvotni'speleologícký průzkum. Prokopal se do
h loubky l,2 m, aLejeho průzkum vyzněL nejednoznačně. Výkop odhaLil

pouzeprofi.ltvořenýhnědoulesníhh'nousvápencovousutía].ednoustě-
nouseopřeloškrapovýkámen.ProtožedovětšíhloubkyseJ.Hynštpří

daje ve skutečnosti vedena přesně v místě zasutěnéhojeskynního ko-
mína. V hloubce 4 m se k našívelké radosti konečně depresi.vně rozpu-
kaný skalní masi.v začal měnitv pevnou litou skálu. Za mi.mořádně příz-
nivé znamení].sem při h Loubenívýkopu považoval ze].ména skutečnost,
žezakLíněnékamenyjsouprostoupenypouzevelmimladouhnědouhlí-
nou, která dokazovala, že k zasedimentování podzemních prostor zde
došlo relativně veLmi. nedávno (hoLocén), což činilo velmi reáLné před-

pokLadyproobjevneznámýchvolnýchprostorpodúvodnímzávalem.Mé
očekáváníse naplnilo v h Loubce 5,7 m, kdy se dne 26.3.1995 pod kame-
nem, vklíněným do tektonické pukliny, náhLe objevilo ústívoLné pro-

pasti. Vhozený kámen padaLs duněním přes někoLik nevi.ditelných etáži'
dost hLuboko pod nás. Ústí propasti však bylo mimořádně úzké, a proto
se z tro].ice objevi.telů (M. Šenkyřík,  K. Sobotková, J.  Dofek)  do této
25-30 cm úzké svisLé spáry (Kulichovy úŽ1.ny) podařilo proLnout pouze
Jířímu „KULichovi" Dofkovi. Dne 1.4.1995 J . Dofek za našíasistence od-

svémvěkuaosamělosti].ižkopatneodhodLal,nabídlapřene-
chaltoto pracoviště k dořešení Marku šenkyři'kovi.. Když mí               Motto:
tehdyv r.1993 J.  Hynšt lokaLitu ukázal, byLa to pouhá metr              Sov]'komi`r]
hLuboká di'ra v lese, na níž nebylo ni.c mocspeleologickyzají-             je Božz' d]'Zo.
mavého, a nebylo proto zře].mé, pročzde Děda ochozvlastně              2oo4
kope. Teprve při pozornějším pohLedujsem si však všiml, že

Hynštovasondajeveskutečnosti.vedenanadnětéměřnevi.ditelnéhozá-
vrtku, o průměru asi. 6 m a hloubce pouhých 50 cm. Rozhodli].sme se, Že
zdeprovedemeřádnýspeLeologickýprůzkum,aproto].smenavštl'Vilima-

jitelelomuskaLkas.r.o.,vjehoždobývaci'mprostorusemělzávrtekna-
cházet.Panmajitellomunáspozorněvyslechl,alevzápětínásvšakpo-
slaLpryčsesLovy,Žeknámnadvorektakynechodi`sbíratslepičáky.Tose

psa L ro k 1993 . Po této zkušenost+.].sem nazva Ltoto skryté místo v lesích
SkaLky konspiračně zu B (tzn. Závrt u borovice) a následnějsme zde za-
hájíli průzkum, o němžjsme už níkde nemLuvili, ani nepsaLi.

Hloubeníprůzkumnésondyseujalvrocel994M.Šenkyřik.ZhLoubky
l,2m,dosaženéJanemHynštem,jsemsenásledněvosaměníprokopalaž
dohloubky3,5m.Kdyžtransporttěženýchsedimentůasutinapovrchná-
horní pLošiny přesáhl možnostijednoho badatele, přizvaljsem sí na po-
mocKateřinusobotkovou(Z06-26)anakonecjsmedonašehoLesnihota-

jemstvízasvěti Li].eště daLšiho člena z0 6-26 Jiřího Dofka z Nového Dvoru.
VertikálníprůzkumnásondaprocházeLadepresi.vněrozpukanýmskal-

nímmasi.vemvseniLnímstavuvývoje,tzn.zgeologickéhohlediskatěs-
něpředzhroucením.VšechnyčtyřistěnyprůzkumnésondytvořiLysiLně
rozpukané, aLe naštěstídosud stabilní, skalníbloky. Pozornou prohLíd-
koustrukturyzávalujsemvšaknabyljistoty,Žetonespadne,aprotone-
bylonutnésondupažit.OdpočátkuprůzkumubyLozřejmé,ŽeLokalita].e
zajímavější, než by se moh lo na první pohled zdát. Při. tápavé orientaci
mezi zaklíněnými bLokyjsem si totiž záhy uvědomil, Že průzkumná son-

vážněsestoupílnadno„Jižnípropasti".Ocelovépásmouda-
lohloubkusestupupodúroveňplošiny-11,5m.Jeskynníko-
mínvšakvedldáldohloubky,aLebylzatarasenkamenyahli-
nitýmsedimentem.Bylozřejmé,žejsmevevstupníčástipod-
statně hlubší propasti, kterou].e možné speLeoLogi.ckým vý-
kopemzkoumatdovětšíchhloubek.Abychomvšakmohlipo-

kračovat vjejím průzkumu byLo nutné se vrátit zpět k těžbě úvodního
závalu, tzn. do hLoubky pouhých 4,5 m, a v pLném profiLu pak dálvyklí-
zetvstupníšachtu. Kdyžjsme si. aLe uvědomi.Li, Že bychom se tím m useli

prokopat přes téměř deset metrů vysokou vrstvu suti, abychom se do-
kam].ižbyloúzkouspárouJižnípropastividět,tak].smejed-

nejiž k Sovímu komínu s krumpáčem nepřišli. Na povrchu ploši-
nyóytímtotižvzniklanepřehlédnutelnádeponievytěženýchsedimen-

sí vzhledem k utajenému charakteru našeho průzkumu].iž
olit.Pouzevzimníchměsiícíchjsmekústízubuopakovaně

p`richázelipříhledánímrazovýchventaLor,aLekesvémuzklamání].sme
vždy byLi nuceni. konstatovat, že propástka nedýchá, a Žejejí ústí není
ojíněné ani.].edi.ným krystaLkem námrazy. Vzhledem k tomu, že závrtek
ZubsenacházínavysocepoloženémmístěnáhornípLoši.ny(423mn.m.),
tzn. v nejvyšši'm místě hypotetické neznámé podzemní prostory, byl to
signáLtoho,žepropastpodzávrtkemzub].evevětšíhloubcehermetic-
kyuzavřenasedimenty.Kústízávrtkutotižmi~rínapovrchunáhorníplo-
šinytém ěř n eviditelný,].en asi l m ši.roký a max. 50 cm h Lubo ký, přítoko-
vý žlíbek, který Lze v terénu vystopovat do vzdálenosti loo m . Závrtek
Zubpravděpodobněvevelminedávnédoběslouži.ljakomalýinundační

ponůreknepatrnémupotůčku,vzni.kajiícímupřitánísněhu.Tentopotů-
ček pravděpodobně vznikal na povrchu plošiny ve středověku, kdy byLa
náhorníplošinavdůsledkuintenzivníhovápenictví].i.stěznačněodles-
něná, coŽ podporovaLo vzni.kjarních stroužek. Průtok potůčku odhadu-
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1994-1995  (Photo  by  M.  Senkyřík  l995)                tion  in  l995  (Photo  by  M.  Senkyřík  l995)

Foto l        ,,Neviditelný`závrtekzubnanáhorníplo-      Foto 2        Nenápadné ústísoul`o komínavzávrt-      Foto 3        0bnoveníspeleologickýchpracívzáwtku

#:o##ě:#e±`:ggBprůzkmvlstedi l994-1995      ku zub při speleologickém průzkumu v r.1995      Zub na plošině skalkav r. 2004. Těžba skalních blo-(foto M. Šenkyřft, samospoušť,1995)                               ků ze vstupní šachty propasťovité jeskyně č.1410B
Photo  l    „Invisible"  doline  of  zub  on  the       Photo  2    Discreetemouth  ofthesovíchimney       Sovíkomín(fotoM.P.Šenkyřík2004)
SkaLka  plateau.  SpeLeo.L.ogjca|eřplo.r_a_tígnin        in  zub  Doline  during  speleelogicalexpLora-        Photo  3     RenewaLofspeleoLogicalexplorati-

on  in  Zub   Doline  on   Skalka   Plateau  in   2004.
The  mining  of  rocky  blocks  from  the  Vstupní

|EOTtir4a]3§;)(pshhoat:tbíynMS.°pYT'Š€:iFř:kežo(oC4a)Ve

ji na max.1 l.s-1 po dobu někoLika málo dnív roce, nicméně přesto má na
svědomísplavenípoměrněvelkéhoobjemusedimentůzpovrchupLoši-
ny do podzemízubu. Při současném stupni zalesněnítento potůček]iž
ni.kdydohydrologickéfunkcenevstupu].e.

Kdyžjsme v r.1995 svůj speleoLogický průzkum zubu přerušiLi, nově
otevřenou podzemní dutinu objevila velká sova, která sí na toto skryté
aodlehLémístovlesíchzvyklapřilétatzaodpočinkem.Spatříljsemjízde
víckrát, a proto].sem propasťovitou].eskyní pod závrtkem zub pojmeno-
val].eskyni č.1410B Soví komín. Současnějsem chtěltímto pojmenová-
ním zdůraznit speleoLogicky důležitou myšlenku, Že vertikála pod zá-
vrtkemzubneníveskutečnostipropastvpravémslovasmyslu,nýbržšik-
mo ukLoněnýjeskynní komín, který stoupaL korozně z podzemívzhůru

podéltektonického zlomu, až došlo kjeho fyzickému proLomení na po-
vrch ploši.ny. Pří čištění komína však nebyly učiněny žádné paLeontolo-

gi.cké, či archeoLogi.cké nálezy. Úplná absence zvi~recích kostív sedi-
mentárníyýplni komína tedy dokazuje, Že k závěrečnému vrcholovému
otevření komi'na až na denní světlojiž nestihlo dojít. Při'rodni' proces
urychLiLi.svojíprůzkumnousondouspeleologové.Odpřerušeníprůzku-
mu zůstal Zub í nadále v centru pozornosti členů ZO ČSS 6-26, kteří sem
občas přicházeli, ale průzkumné práce zdeji.ž nebyly prováděny. Pouze
vletechl998-1999začalproníkatnapLošinuskalkazBřezinskéhoúdo-
Li' čLen ZO 6-12 Petr Kos, který se rozhodL pořídit prvni` orientačni' mapu

podzemízubu,asoučasněpolohutétonašiLokalityzachytilnas.9sbor-
níku SpeLeofórum  '99. V letech 1995-2003 tedyv Sovím komínu nebyly

prováděny Žádné průzkumné práce. Kdyžjsem se na počátku roku 2004
ksovímukomínuznovuvrátil,naLezljsemhopřesněvtomstavu,vjakém

jsmehor.1995opustili.Jenomlístíahlínydopodzemínafoukalvítrvíc.

Panna Maria Lurdská:
ochránkyně speLeoLogů od Sovího komína

Napočátkuroku2004došLodiíkyínia.ativěsprávycHKOMoravskýkras

(RN Dr. Antonín Tůma) k obnoveníspeleologického zájmu o tuto Lokali.-
tu.ZOČSS6-26SpeLeohistorickýklubBrnobylonabídnuto,abysinazá-
vrtekzub(Sow'komín)vyři'diLavýji.mkukprůzkumnýmpraci`mavstupní
šachtu této lokaLity ošetři La instaLací betonových skruží. Proto se dne
1.5.2004uSovíhokomínaslavnostněsešloasi.třicetspeleologůaje]ich
hostů,abysezúčastni.LipodnedaLekouborovia'požehnánílesníhooltá-
říkusvotivnímobrazempannyMan.eLurdské-ochránkyněspeleoLogů.
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Oltáříkzvápencovýchkamenůpodborovi.cíuSovíhokomi'naspontánně

poskládal na].aře 2004 poustevni'k Marek. Votivní obraz Panny Marie
Lurdské-ochránkyněspeleologůnamaLovalstreetworkerMi.lošMuzikář.
Vzhledem ktomu, Že speLeologové až dosud neměLi svého patrona, kte-
rýbysezaněpřimlouvaL,zvoLiLi.jsmezaochránkynikrasovýchjeskyňá-
řů Pannu Marii Lurdskou, protože se zjevi.La vjeskyni.. Patronkou horní-
kůahistorickéhopodzemívšaksamozřejmězůstáváinadálesv.Barbora.
PožehnáníLesníhooltáříkuiobrazuprovedLuSow'hokomínapauLánský
mnich z Vranovského kláštera, kněz otec VácLav Groh OM. Tímto sLav-

nostnímaktembyLoficiálnězahájennovýspeleologickýprůzkumjesky-
ně č.14108 Sovi' komín .

Obnovení průzkumných prací v r. 2004
Na].aře2004jsemzpracovalpro].ektspeleologi.ckéhoprůzkumusovího

komína, a proto].sem tuto lokaLitu ve dnech  21.3. až 3.4.2004 přesně
zmapovalmetodoufi.xněstabi.lizovanéhopolygonu.Přimapováni'(zvláš-
tě pak osamělém) se badatel navíc nejLépe napo].í na duši své].eskyně
a najejíspeleologickou probLematiku. ByLa to pro m ne opravdu hLubo-
ká medi.tace, při ni'žjsem se znovu vni.třně s].ednoti L s lokalitou, na níž

jsemnaposledybádaLpředgroky.Sovíkomínzatudobuni.].aknezestárl,
já však ano.  Při mapováníjsem dorazi.l až ke Kulichově úžině v -5,7 m,
kterámémutěluopětzabráni.lakevstupudopropastivúseku-5,7maž
-11,5 m (?). Protože].sem potřebovaL Soví komín zmapovatv celém].e-

ho rozsahu, tzn . včetně].eho těžce přístupné části pod Kulichovou úži-
nou, přišel].sem kzubu dne 23.3.2004 obtěžkán žebříkem, krumpáčem
a kýblem přivázaným na laně. S těmito pomůckamijsem pakzačaltěžit
dnovstupníšachtyvhloubce4,5modnapadanéholistí,větvičekahlí-

ryí.atíTJjfT`T.?VědomkyzahájilnovýspeLeoLogickýprůzkumtétoio_
y se měly teprve začít psát. Přitom se mi podařilo ús-

úžinyočistitnatoLik,Žepovyjmutímzaklíněnéhokamene
i  podařilo  úžinou prolézt. Těsnou svisLou spárou, Širokoujen

25-30cm,jsemsepakprolnuldoúzkéhojícnupropasti.Otři.metryníž,
tzn.vcelkovéhloubce8,5mpodpovrchemplošiny,sevšakmůjdalšíse-

stup opět zastavi.l, nebot' můj hrudník zcela zaplni L prostor úžiny mezi
skalními stěnami. Mé nohy se přitom vznášely ve vzduchu nad voLným

pokračovánímpropasti,kterápodemnoupokračovaLa].eštěasi.o3mníž.
V této pozicijsem se pakv osaměniítiše a dlouze kochaL krásným poh le-
dem,  který se pode mnou a přede mnou rozevřeL... To, cojsem  uvi.děL
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m ne opravdu překvapi.Lo. Soví komín totiž pod Kulichovou úžinou zce-
Laměnísvůjcharakter.Zatímcovstupníčástsovíhokomínavúsekuoaž
-5,7 m procházeLa sborem nehezky rozpukaných skalni'ch bloků, Kulichova

úži.najiž byla skalním prahem, který ústí do lité skály. Před mýma pře-
kvapenýma očíma se rozevřel poh led do nitra tektonického zlomu, kte-
rým pukla plošina skaLka od s k J. Zlom na mne zapůsobilopravdu mo-
hutnýmdojmem,avespeleologickévi.zi.,kterásevzápětídostaviLa,].sem
si připadal,].ako bych se nacházelve vstupni', komínové části veLmi. vy-
soké,aleúzképuklinovi.téchodby,kteráprocházípodzemi`mpLošinyod
S k J . Pod závrtkem Zub se nachází největšítektonická porucha, kter.á
byladosudnapLošíněskalkaobjevena.Dnel.4.2004].smespoluspetrem
Nováčkem (Z0 6-12) pomocíakuvrtačky a pyropatronek dokončili roz-
ši.řováníKULichovyúžíny,čímžbylomožnépogletechbezpečněsestoupit
5,5 m h Lubokou ajen 25-30 cm úzkou spárou, do hloubky ll,5 m na pro-
zatímnídnoJi.žni'propasti.VmezivrstevníspářepřídněJížni`propasti

].semnalezlzrezi.věLýpa].cr,kterýzdezapomenulvr.1995J.Dofek,pod-
le něhožjsem poznal, žejsem opravdu dosáhL nejhlubšfflo dna sovího
komína.Vhloubcell,5mje].íŽspáratektonickéhozLomuJižnípropas-
ti široká 45 cm (což nenímálo) a směrem doLů má tendenci seještě vi`ce
rozši.řovat.NadněJižni'propastibylzjištěnpodzemni`závrtek,vzníkLý
sesedáváním ni'že Ležía'ch neznámých podzemních prostor. Ze dna zá-
vrtku pokraču].e na rozhrani'sLoupce sedímentů a skaLnístěny 5-10 cm
široká spára  hLuboká  nejméně 4 m, padající Šikmo doLů  k Z. Větev
2,5 m dlouhá, vsunutá do této spáry dnem závrtku, volně propadLa ně-
kam dolů, do neznámého pokračování propasti. Tektonický zLom Jižní

propasti kříží dvě velmi výrazné mezivrstevní spáry, které prozrazují
směr uLoženi'vrstev vápence pod úhlem 21°-3i° k V, a].sou proti sobě
vzájemněseverojižněpřevrácené.Geologickouza].ímavostíjsounaboč-
níchstěnáchJižnípropastivýstupkydrobnýchzaoblenýchtmavýchštěr-
číků o průměru 1-1,5 cm, které].sou korozívypreparovanými sedímen-

Obr.1    Sovíkomín-půdorys
Fíg.1    Sovi'  Chimney  -plan
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tačni`minečistotamivdevonskémvápenci..Vzorek„Štěrčíku``byLdone-
sen na Geologickou sLužbu Brno a J. Vítv něm makroskopickyi.dentifi-
kovaLfosfon.tovoukonkrea..Kroměštěrčíkůkenabočni'chstěnáchJižní

propastispatři.thojnéostrohrannékoroznífacety,kterédokLadu].ípo-
měrně intenzi.vnívodní skap v této podzemní komoře (který].sem zde

pozorovaL), přestože se nachází pouhých 10 m pod povrchem bezvodé
náhorní plošiny. Si.ntrová výzdoba není dosud v sovím komínu žádná.
Délka polygonujeskyně byLa změřena na l3,9 m, při. deni.velaci ll,5 m .

Při. osaměLém mapováníjsem přímo v podzemísovího komi'na h lubo-
cepromedi.tovalspeLeologickouproblematikujv.částipLošinyskalkaabyl

jsem překvapen množstvím neznámých a dosud netušených speleoLogic-
kýchindi.cií,kterézačínajínaznačovatvelkouspeLeoLogi.ckouperspekti-
vu této krasové oblasti s nulovou histon.íspeleoLogi.ckých průzkumných

prací. Současně].sem předpověděL existenci v té chvíliještě neznámé
„SeverníNovodvorsképropasti``,].ejížpřítomnostjsemvytuši.lzazávaLem
směremksodvstupníšachty,tzn.naproti.lehlémkonci.tektonickéhozlo-
muJížnípropasti.Pro].ektobnovenéhospeLeoLogickéhoprůzkumusovího
komi'na(Šenkyřik2004b)bylnakoneczpracovánnatakovéLi.terárníúrov-
ni,žesemídókoncepodařiloproprůzkumnéprácevsovímkomínuspon-
zorskyzískatbrněnskéhydrogeoLogickéfirmyGeosanaGeoTest,aochoz-
skélokálnípatriotyMUDr.EvuKlusáčkovou,autodopravceAloiseBlatného
aj.Zespeleologi.ckéhoprůzkumupLošinyskalkajsemsesnažilučinitve-
ře].něprospěšnouakci,aproto].semsedoprůzkumnýchpracísnažiLzai.n-
teresovat dokonce i ObecnízastupiteLstvo obce Ochoz u Brna, najehož
katastrusespeleologi.ckélokalityzočss6-26SHKBnacháze].í.Starosta
obce v. Čoupek bylspeleologickým projektem kladně osloven, a proto se
obec Ochoz u Brna rozhodla průzkumné práce v Sovím komín u finančně

podpořit, což mělo pro nás veLký morálnívýzna m .
Dne 8. dubna 2004 byl Projekt průzkumu předán  na Správu CH K0

Moravský kras, následně proběhlo bezproblémové správní řízení a dne

Obr. 2   Sovíkomín-řezv-Z
Fig.  2    Soví  Chimney  -section  W-E
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jeskyně č. 14108 Sovi' komín
plošina Skalka
Moravský kras - jih

prímviště: ZO čSS 6-26 Speleohistorický kJub Bmo .

mapcwal:    Marek p. šmkyřik

ve drtech;  213.-3il2004
n±:=i#z*npyrpoq;:Í®#moísHonoměr,
měřtko:    1:10®     1cbi=1m

PODÉ"Ý ŘEZ PROPASTÍ na oSE VÝCHOD -ZÁPAD SHKB 2004
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Foto4:       Jeskyně č.1410B Sovíkomín-
puklinovitý charakter dna Jižní propasti
(-11,5 m)  (foto M. P. Šenkyřík 2004)
Photo4    Cave   No.14108   -Sovi`

;!hí.i8mte;yo(Ěhifois:Si:ž;neL-(Lšp;eg:Chnh:a;r?:);š2;o:of!;

=
Foto 5        Shvnostní shromážděm' speleo-
logůusovflokomínadnel.5.2004,připří-
l.ežitosti požehnání lesnflio oltáříku s vo-
tivnhobrazempannyMarieLurdské-ochrán-
kyně speleologů. Oficiální zahájení obno-
veného speleologické průzkumu jeskyně
č.1410BSovíkomhaplošinyskalkavr.2004
(foto M. P. Šenkyřík 2004)
Photo  5    Ceremoníal  meeting  of  ca-

#Láo::i,:di:.;3:3Ít.:r;:;b:t:|s;s;,u:o:g:.::ff:fí!:i:Íe:::;:

:T;CL:;eeLxp:NT§e:n:'::i;ořín;{Oífeo:;Í;:2šo8šST.!#hL#:

5.7.2004protomohLazočss6-26Speleohíston.ckýklubBrnoDzi.ckyza-
há].itnoyýspeleologi.ckýprůzkumpropasťovité].eskyněč.1410BSovi`ko-
mín.Dousi.lovnýchtěžebníchprací,kterésezdevzápětírozběhly,seza-

pojiLa celá řada speleoLogů a dobrovolni'ků, m.j. i z řad čLenů ZO 6-12
zMechovéhozávrtu.NetěžiLi].smeovšemspeleologíckyperspektivnídno

Obr. 3   Sou'komh -řezs-J
Fig.  3    SovÍ  Chimney  -section  N-S
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Závrt u borovice -ZUB
jeslqmě č.1410B Soyi' komin
pkÉina SkaLka

Eťa*EČ:Éťg&pfbhftric*tio"-
ve dnedi: 213. až 34.2004n-#EEú#%ůpásm®škl®hmů*'
měřítko: 1:100.   1cm=1m
podélný ňez na ose JHi - SE\/ER
délka jškyně: i3,9 m
deniyelace: -U,5 m

Jižní propasti, ale chystali].sme si cestu k budoucím objevům ne].dříve

poctivým vytěžením úvodního závalu v plném profi Lu Vstupní Šachty.
SpoLečné těžební úsilívyvrcholilo dne 15.8.2004, kdy se pod suťovým
kuželem Vstupní Šachty objevila v hloubce 9 m voLná duti.na -již dříve

předpovězené-SeverníNovodvorsképropasti.TentodůLežitýobjevuči-
nili: Marek P. Šenkyři`k (vedouci` průzkumu),  Pavel Chaloupský, Tomáš

Kuchař,JanHandLaJosefKrojer(mladíkandi.dátiz06-26SHKB).DéLka

jeskynětímvzrostLazl3,9m(historickýstavzr.1995),na24m.Severní
Novodvorskápropastnenípřekvapivěúzkoutektonickouspárou,jakje
tomuvpřípaděprotilehLéJižnípropasti,nýbržšikmopadajTÍcíchodbou
studňovitéhocharakteru,sklenboul,2mšírokou.Vhloubcel2,5mpod

povrchem pLoši.ny byl objevný postup zastaven ve volné dutině maLého
dómku,jehožhLinitédnouzaw'rádaLši'neznámépokračovánípropasti.
VýkopnatomtomístěbudeveLmi.slibný,neboťseverníNovodvorskápro-

pastje geneticky zaLožena na vysoce perspektivni'm směru s.-].. tekto-
nického zlomu, který vede přímo do vápencového nitra pLošiny skaLka,
tedyp`n`movstři'cpředpokLádanýmneznámýmjeskynnímsystémůmno-
vodvorských, a možná ztláLky až sem přitékajiících, březinských  (pa-
leo)vod. Na památku tohoto důleži.tého objevu byla v ,,Kandidátském
dómku`` v Severní Novodvorské propasti i.nstalována památečni' mědě-
náceduLkase].ményobjevitelů.Vzápěti'sevšakdobřeorganizačně,tech-
nickyifinančnězabezpečenéprůzkumnéprácevpřímémdůsLedkuvni.tř-
níchneshodmezičlenyz06-26zhroutily.VZ0sesvoLebnípomocí2hla-
sů ujal vedení člen, kterýv sovi`m komínu níkdy nebádaL a osud daLŠího
speleoLogického průzkumu].e proto nejasný.

Geneze a perspektiva LokaLity
Závrtekzubjeprvni'speleologickyzkoumanýzávrtnanáhorníploši-

něskaLkaasovíkomín].epaknaplošiněskalkasoučasněprvníobjeve-
noupropastí.OexistencitétoLokalityjevespeLeologickéliteratuředo-
sudučiněnapouzestručnázmínka(Šenkyřík2004a).Všechnyprostory

propasťovítéjeskyněč.1410BSovíkomín(Vstupníšachta,Jižnípropast,
SeverníNovodvorskápropast)].souzaloženynakorozněrozšířenémvý-
znamnémtektonickémzlomusměrus-J(0°-i80°)směru,kterýjeuklo-
něný 76° k Z. Erozni'vliv i.nundačního potůčku, který se před několika
staletímivdůsledkuvápeníckéhoodlesněníplošinyvsakovaLzávrtkem
dopodzemí,jeminimáLní,nicméněvýznamněpři.spěLkzasedimentová-
nípůvodně volných].eskynních komínů. Důkazem o exi.stena. občasné-
ho ponůrku na dně závrtkujsou občasné nálezy křemenných Štěrků ve
kvartérníhli.nitésedimentárnívýpLnísoviliokomína,pocházejiícízvel-
místarýchpředkvartérníchpokryvůnáhornípLoši.ny.

SoučasnáhLoubkasovíhokomi`na-12,5mnenívžádnémpřípaděko-
nečná,a].ezřejmé,žejsmeteprvevestropni`partiipodstatněhlubšího

propasťovitéhosystému.Jsouzdepříznivégeologi.cképodmínkykespe-
leologíckému sestupu nitrem tektonického zlom u Severní a Jižní pro-

pasti, až do nejhlubších  úrovní, k samotné bázi plošiny.  Průzkumem
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Sovího komína zcela].i.stě dojde k dalším objevům propast'ovitých pro-
stor a není dokonce ani vyloučenoje].i.ch vyústění do struktur erozního

původu podzemního odvodňování pLoši.ny. Ve vzdáLenosti 300 m sv. od
SovihokomínasetotižnacházíspeleoLogickysilněpodezřelýpaleovývěrový
žli'bekvKOLi`bkách,kterýbylpravděpodobněvytvořenzdevyvěra].iícím
vodním tokem neznámého původu. Směrem k Sovímu komínu též odté-
ká od Nového Dvora podzemnípotůček z 1,1  km vzdálenéjeskyně
č.1410APonornýHrádek.VzhLedemktomu,žesesovíkomínnacházína
vysokopoloženémmístěnáhorni'pLošíny,jetímvytvořenjehohloubko:
vý potenci.ál. Nadmořská výška nuLtého polygonni`ho bodu, fixovan.ěho
uvchodusovíhokomínanapovrchunáhorni'pLošiny,je(nazákladěodeč-
tuzezMČRpomocíGPS)423m.Ne].nižšíbodjeskyněsetedymomentáL-
ně naLézá v nadm. výšce kolem 410,5 m. Paleohorizont Lze čistě teore-
ticky očekávat kolem 380 m n.m. (horní část Paleovývěrového žLi'bku
vKolíbkách),tedyjižvhloubce43m.HydroLogickyaktivníodvodňova-
a' cesta by se však m ěla při. jižni`m úpatí ploši ny naopak nacházet dosti.
h luboko v asi -70 až -80 m. Vývěry ŘÍčky se v Hádeckém údoli' naléza].í
v 308-305 m n .m. (-118 m). Též dnešní déLkajeskyně 24 m bude (v pří-

padě, Že se Lokalita bude aktivně řešit) narůstat. Soví komín má poten-
a.ál, aby déLkajeho polygonu přesáhla i několik stovek metrů, Čímž by
s MaLým lesíkem, Mechovým závrtem a Málči.nou].eskynísoupeřil o 2. až
4. mi`sto na žebříčku nejdelšíchjeskyníj. části Moravského krasu. SovÍ
komínjevespeleoLogickychudýchpoměrechplošinyskaLkaopravdudů-
ležitoustrategickoulokaLitou,kterámůžebýtízásadníhovýznamu.Je].í
speleologický průzkumje důležitý, neboť sejedná o vůbec první speLeo-
logickou sondu do vápenců v této části Moravského krasu, která umož-
ňujeposouditmírujejichzkrasovění,atabymělabýtna].ihovýchoděplo-
šinynejyyšší...

Poděkování
Jsem zavázán poděkováním fi.rmám íjednotlivcům, které se mi poda-

řilozískatjakosponzoryprospeLeologickýprůzkumsovmokomína,apro-
tomnemrzí,žesohledemnazmě`nuvevedeníspeleologickéskupínyZO
6-26 nemohujíž své závazky k ni.m garantovat. Mé upřímné poděkování

patřízejménapanílng.Boženěvykydalovézanevšedními'ruempatiejejí
hydrogeologické fi.rmy Geosan z Brna -Slatiny. Dále děku].i lng. Pavlu

VÝCHOD     pavrch píošiny

bktoqjckÁ predispozJce
úpezicového n)asivu
'(sevmj i.Žní tekícm ícký zlcm

uklměný - 76° k západu)

mn* P. Senkyřík, 2004

2. fiáze
korazně postupující komíu
podéLtek(onickéhozlo]nu

3 . fáz€
pfib]Éžezií komím k i)ovrohu
a jeho proborcovúní

Obr. 4   Schéma vzniku a geologického vývo].e Sovího komína
Fig.  4    The scheme of origin  and  evolution  of the Sovi` Chimney

členůmsesterskézočss6-12zMechovéhozávrtu,FiLipuDOLežaLovi.(ZO
6-16) a pavlu chaloupskému.

Dovětek
Dne 1.  ledna  L.P. 2005 byLa u  Lesního oLtáříku  Panny Man.e Lurdské

-ochránkyněspeleoLogůnaplošiněskalkausovíhokomínaustavenano-

vá zákLadní organizace České speleologi.cké společnosti pod názvem:

„SpeleologickýprůzkumpoustevníkMarek".Zakláda].iícímičlenynovézo
ČSS].sou: Marek Poustevnik -Šenkyřík, kněz Václav Groh OM (paulánský
mnichzvranovskéhokláštera),Lubomírsleha(učiteljógy),MilošMuzikář

(streetworker, mali~r duchovních obrazů), Patrick Bárta (kovář hístoric-
kých].aponských mečů), Petr špaček (pokojný bojovník) a Martin Bohm.

Literatura:
Šenkyři.k M. (2004a) : Náčrt paleosystém u Malý lesík vji.Žní části
Moravského krasu. Poznámky ke genezijeskyně. -Spe/eo/o'rum 2004,

Benkovičovi. a RNDr. Lubomírovi Procházkovi za spon-
zorskou pomocfirmyGeoTestz Brna -Slatinya zpři'-          Touzám sepo !esz'ch skazky,
stupnění archivu vrtných prací.                                                jlzedám skryte` závrfy

Děku].í panu Miloši žalmanovi afirmě GPS.r.o.         Ame'Z)oťyjsoužťz/téodpz.Ju

(Roosveltova 9) za sponzorstvíGPstéto nejLepši'Pro-         Kveťoz/cz'ch smrkú
dejnysgeodetickýmipomůckamivBrně,díkyčemuž         2oo4
mohla býtsestavena prvnípřesná karsologícká mapa
krasových ].evů plošiny skalka, kteráje publikována v tomto sborníku.
Děku].i též Bobovi Klváňovi a čajovně zadníTrakt v Brně za nadačni` dar,
díky něm uŽ byLa na Ponoru zaLožena Speleologická Ča].ovna

Děkuji též pani' MU Dr. Evě Klusáčkové z Ochozi u Brna za akti.vní po-
moc při jednání s obecním zastupitelstvem obce a za sponzorský přís-

pěvek.PoděkovánípatříobecnímuúřaduochozuBrna(starostav.Čou-
pek a místostarosta p. Petlach), ochozskému autodopravci Aloisovi
Blatnému,].akož i všem ostatni'm dárcům, či pomocníkům speleologic-
kémuprůzkumuvsovímkomíněvr.2004.ZadobrouspoLupráci.vr.2004
děkujitéžsprávěcHKOMoravskýkras(RNDr.A.TůmaaRNDr.L.Štefka),

J

XXIH: 26-31. Praha.
Šenkyřík M. (2004b): Speleologický průzkum zá-
vrtkuzubnaplošiněskalkavjižníčástiMoravského
krasu (1994-2004) . Objev].eskyně č.1410B Soví ko-
mín. -Aďo5pe/eoh7.sfon.co,1/2004: 1-35. Brno.

Summary:
Discovery of the Soví (Owl . s) Chímey No.
14108 on the Skalka Plateau in the southern
paitoftheMorarianKarst(1994-2004)

Jan  Hynšt, caver from viLLage of Ochoz, discovered unknown doline
ontheskalkaplateauinl993.Duringl994-1995,11.5mdeepshaftwas
discovered here. The expLoratl.on continued onLy in 2004, when  Nové
Dvory Shaft was discovered. The potentiaLis for 80 m depth with hori-
zontaL drainage routes.  Paleo-ponor of MaLý lesík cave and smaLLactive

ponorofponornýHrádekcavearedi.rectedtowardsoursi.te.Thepresent
tota 1 len gth of cave i.s 24 m and depth i.s 12 . 5 m .

#i::ini::bkjaeLvk::F#věsÉíkt:s2?j#)tišárna
Marek Poustevník Šenkyřík (SpeLeoLogický průzkum poustevník Marek)

eskyně č.1402A Kulišárna se nachází na souřadnicích  GPS  N
49°i6.368 ', E0i6 °45.o37 ' (±10 m) v malém opuštěném histo-
n.ckém lůmku přiji.Žním úpatíplošinky u studánek, na k.ú. Březina,

vj. části Moravského krasu. Ojejiíexi.stenci nenídosud učiněna žádná
literární zmínka, a proto zde přináším oje].ím objevu základní hísto-
rickéi.nformace.
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Jeskyni Kulišárna objevi.Lv r.1992 člen zo čss 6-26 Speleohiston.cký
kLub Brno Jiří Dofek z Nového Dvora, zvaný „Kulich".  K objevu ho při-

vedla liška, která si vjeskyňce zři'di.La doupě. SpeleoLogi.ckým výkopem
J. Dofek objevi.l pLazivkovitou chodbičku 2,6 m dlouhou,1 m vysokou a
O,35 m širokou. Chodbička směřu].e kz a nese erozníznačky (stropníko-
rýtka v embryonálním stavu vývo].e). Složením ].men obou objevi.teLů


