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V
roce  2005  zahájila ZO  ČSS 6-31  S.P.P.M.  spe-

leologický průzkum  Habrůvecké  plošiny ve

střední části Moravského krasu. Jedná se o spe-

leologickyopomijenékrasovéúzemíorozloze2,5km2

mezi  pravým  břehem  Křtinského  údolí

a Klostermanovou studánkou na J  Rudické plošiny.

Zdejsmesezaměřitinaaktivni`řešeníproblémupod-

zemniho odtoku ponorného Habrůveckého potoka.

Pod sz. okrajem obce Habrůvka ve střední Části

Moravského krasu se nachází údoh-čko, kam z hab-

růvecké návsi stéká drobný potůček, který v těchto

místech překračuje geologickou hranici. kulm/devon

avstupujenavápenceMoravskéhokrasu.Naplochém

dněmělkéhoúdoli'Habrůveckýpotokvyrovnávásvůj

spád a dochází zde k].eho ponorům do podzemí.

0 těchto pozvolných ztratech (zakrytých ponorech)

se zmiňovaljiž v 50. letech 20. století Burkhardt

a Zedni-ček (1951-1955, s. 65).

Sběrné povodí Habrůveckého ponoru se nachá-

zi-nakulmskýchhornináchamáplochuok\oloo,6km2.

Maximální pozorovaný průtočný stav na ponorných

vodách bylzajarnilio tánísněhu (19.3.2005) odha-

dován na 15 až 20 Ls.-1. V r.1995 provedla ZO ČSS 6-

26 stopovaa` pokus ve vodách Habrůveckého pono-

ru za použití 798 g fluorescenčnilio barviva. Výtok

obarvenýchvodvšaknebylpozorovánanipol54ho-

dinách nepřetržitého vizuáLnfflo sledovánívšech vý-

věrů ve Křtinském údolí (Otevřená skáLa, vývěr

K~rinského potoka, prameniště pod Kostelikem a vý-

věrJedovni.ckého potoka) a fluorescein nebylziištěn

ani ve stopovém množství při. Laboťatorním rozboru

vzorkůvody,odebíranýchdozkumavekpodobu6dnů

a  nocí z vývěru  Křtinského  potoka  a vývěrů

Jedovnického potoka (Šenkyřík 2004).

Zá\ri u Habrůveckých smrků
Podzemníodtok Habrůveckého potoka naznaču-

jí na dně ponorné louky sz. směrem ke žL1]ku „Úzký

přfton" občasné propady podzemních prostor, kte-
ré nám bohužel dokladují, Že odvodňovacítrativod

z Habrůveckého ponoru bude pod loukou pravdě-

podobně dosti prořícený. Protojsme povrchově pro-
věřili osu předpokládaného podzemního odtoku

Habrůveckého potoka směrem pod Komárku, ale lo-

kalitu vhodnou ke speLeologickému průzkumu (zá-

vrt,čiventarolu)jsmezdezatímneobjevili.Protobyl

na konec vytipován ke speLeoLogické otví.rce nedaLe-

ký, i když stranou ležiící, Závrt u Habrůveckých smr-

ků. Závrt se nalézá v lesním  žlíbku  250 m  sz.  od

Habrůveckého ponoru, tedy do 200 m s. od místa tu-

šeného průchodu Habrůveckého podzemního poto-

ka do  Křtinského údolí.  Pod závrtem očekávám  pří-

tomnost hydrologicky opuštěné chodby,jejíž gene-

ze souvisís paleohydrologickým odvodňováním les-

ních  žli`bků  na  povrchu  Habrůvecké náhorní ploši-

ny. Je proto naděje, že se touto  předpokládanou
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Obr. 1 Závrt u Habrůveckých smrků, Moravský kras -
střed, stav k 16.12.2005 příčný řez J-S

Fig.1 Dotine at Habrůvecké smrky, central part of the

lJlora`Íian Karst, state on December 16, 2005 Cross-sectíon N-S

paralelníchodbou ze dna závrtu u Habrůveckých smr-
ků podaříve směrujejího původního paleoodtoku

překonat tuto kritickou vzdálen ost a napo].it se tak
na  hydrologicky  aktivní podzemní řečiště

Habrůveckého potoka a tudy sestoupiti do předpo-

kLádanýchjeskynních systém ů v Křtinském údoli`.

K zahájení speleologického průzkumu závrtu

u  Habrůveckých  smrků došLo dne 30.  září 2005.  Do

16. prosince 2005, tedy za 78 kalendářních dnů, se

na závrtu uskutečnilo 36 pracovních akcích, při nichž

3 speleologové odpracovali 199 hodin. Od hLoubky

490 cm již bylo zřejmé, že se ve skalním dně žlíbku

zakopáváme dojeskyně. Vstup do je].ího paleopo-

norného].ícnu].e v hloubce 490 cm tvořen 50 cm Ši-

rokou, vertikálně on.entovanou puklinouj. směru

s krásně erodovanými stěnami. V hloubce 580 cm de-

finitivněpotvrzujeme,ŽedošLokzásadnímuobjevu:

sedimenty zaplněné paleoponorné chodby verti-

káLni'ho průběhu průstupných rozměrů.

Závěr
Během těchto výzkumných akcí se v závrtu po-

dařilo objevit vstupní partii paleoponornéjeskyně

vertikálniliocharakteru,vázanounaerodovanoutek-

tonickou puklinu směru S-J, kterou se zatím  poda-

řílo proLongovat do hloubky 9,8 m  (15.12.2005).

Specifickéje složenívalounového maten.álu -při-

blížnětřetinavalounů].ekřemenných,třetinasluňá-

ků a třetina  černých  rohovců. Za].ímaváje nepří-

tomnost ,,kulmského"  materiálu  uvážíme-li, že

geologická  hranice vápenců a  kulmuje v bezpro-
středni'm sousedství lokality. Z této skutečnosti lze

vyvodit, že do ponorujsou splachovány velmi staré

Štěrky, které pokrýva].í Habrůveckou plošin u.

DaLší průzkumné práce na této lokalitějsou dle

našeho názoru mimořádně perspekti.vni`.  Pro zájem-

ce více podrobnosti`vi.z Acta Speleohistorica č. 7.

Na závěr patří mé poděkování RNDr.  Jiřímu

Robertu Otavovi  (ZO 6-14) za geologickou analýzu

štěrků a  Filipu  Kubovi  Doležalovi  (ZO 6-16)  za  ,,od-

straněni"  bloku  Gilotíny.  RNDr.  Antonínu Tůmovi

a  Správě CHK0  MK děkuji za  dobrou spolupráci v r.

2005. Za sponzoring mapovacích pomůcek děkuji p.

MiLoši Žalmanovi  (G.P., s.r.o.,  Brno,  Roosveltova 9).

Literatura:
Burkhai.dt  R.,  Zedníček 0.  (1951-1955):  ÚdoLí

Křtinského potoka v Moravském krasu ajehojeskyně.
-Č5. kros, IV-VII (zvláštní příloha):  1-115.  Brno.

Šenkyřík M.P. (2004):  Kolorační experiment a spe-

leoLogicképerspektivyHabrůveckéhoponoruve

střední části Moravského krasu. -5pe/eo/o`mm 2004,

23:  23-26.  Praha.

Summary:
Dolíne near Habrůvecké smTky - new
speleological site on the Habrůvka Plateau
(centralpaTtoftheMoravianKarst)
Theentrancepartofapa[eoponorcavecontrol[edbyero-

ded tectonic crevice of S-N direction was excavated and

pro[ongedtothedep±hofl0muntilDecemberl5,2005.
It is surprizing from the viewpoint of its genesis, that

pebbles in the sedimentary fill are derived from old co-
ver of the Habrůvka Plateau, while Lower Carboniferous

rocksfromclosevicínityaretotal[yabsent.

roto 1 Záiri u Habrůveckých smrlů - speleo`ogické pracoviště
ZO 6-31  na Habrůvecké plošině, stav dne 20.11. 2005

Phoůo 1 Dotine near Habrůvecké smriq/, state on November 20, 20o5
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