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Summary:
Small cwe system of Tereza - Na Techrice
cqyes qnd its contribution to the knowledge
of_eyolufionqfBřezinaKaTst(soulhernpaTt
of the Morarian KaTst)

The karst of the Březina VaLley is si.tuated between Ska Lka Hi.ll and
BabicePlateau.Bothcavesaresi.tuatedinNaTechni.ceQuarry.Theywe-
reinterconnectedsomeyearsago(KosandNováčekl999)intosmaLlsys-
temtotalLing60mi.nLength.Themaincavecourseisrepresentedbylar-

gerfluvial hon.zontaL passage. UntiL now, 5 cave erosi.on leveLs (I-V) ha-
ve been identified in the Březi.na Karst. Tereza Cave represents probab-
lypaLeo-karstspringofimportantsubsurfacefLow,whichdraíned(du-
n.ngTertiary?)theBabicepLateau.

grafie ponorných vod z obLasti Březinsk
L

oravského krasu
SkaLkavjižni.částl.

Poustevník Šenkyřík (SpeleoLogický průzkum poustevni`k Marek)

Loši.na Skalka].e speleologům velmi málo známé krasové území
vj. části Moravského krasu. Jedná se o vysoko položenou vápen-
covou kru (478 m n.m.) sv. od ochozu, podobnou malé stolové ho-

ře,kteránavšechnystranynápadněvystupu].eo50-70mnadokolníte-
rén.  Kras ploši.ny Skalka buduje pruh vilémovi.ckých a Lažáneckých vá-

penců devonského stáři', vyplňu].iící prostor mezi Hádeckým údolím na
JaBabickouplošinounasz.Severovýchodníav.úpatípLošinyskalkaLe-
muje v okolí Nového Dvora kulm drahanského spodního karbonu, za-
tímco na JZ se od ochozu k plošině p-ribližujívyvřeLiny brněnského ma-
sivu.Jednáseohydrologi.ckyspeci.fickékrasovéúzemi'ocelkovévýmě-
ře3,6km2,které].evymezenospojnicemimezi.obcemiochozuBrna-há-

jenka pod Hádkem -Nový Dvůr -Březina -Ochoz.
CentráLním geomorfologickým útvarem je v tomto prostoru plošina

SkalkaorozLozel,7xl,7km(2,4km2),].eji`žgenetickousoučástl'jsoudrob-
nékrasovéplošinky„Ustudánek"a„NadMalýmLesikem"(rozLohao,8km2)
nalevémbřehuBřezinskéhopotoka,dáletéžčástBřezi.nskékotliny(0,2km2)
aizoLovaněstojía'vápencovýhřbetzdechov(0,2km2),

svo].ipůvodni`hydrologickoufunkci.Vpřítomnéchvíliji.Žprotovpodze-
míplošinyskalkaneexistuježádnývýznamnějšívodnítokaplošinaje

(s výjim kou výše uvedených drobných ztratů a krasově autochtonních
vod) odvodňovánajíž výhradně povrchově. Pouze při tánísněhu, či pří
mimořádněvysokýchdešťovýchsrážkáchvstupu].evpodzemípLošinydo
hydroLogické akce tzv. Novodvorský skalní potůček, který se na někoLik
týdnů v roce o průtoku o-4 L.s-t zanořuje do  podzemí závrtem
Novodvorského ponoru a následně odtéká odvodňovacím trativodem

jeskyně č.1410A Ponorný Hrádek do bli'Že nelokaLizované vývěrové ob-
lasti vjižníčásti Moravského krasu.

B řezinská kotLina
BřezinskákotlinajehlavnípaleoponornouzdrojnicípLošínyskalka,

znížsilzepředstavitpřicházetpodplošinuskaLkaimenšíbLudištěznač-
ně zanesených přítokových chodeb. Jedná se o 500 m široký, mohutný,

pohraničnívakovi.týkotel,nyníovšemznačnězastřenýneogennímise-

kterýse].i.ž nalézá na neutráLním územímez1. PIOšinou        proiog:
Skalka a Babickou ploši.nou.

Hydrologi.Ckyse ploši.na skalka přimyká kHádeckému        Z)OZ)rý spezeozog

údolía spadá do povodí Říčky, jetedysoučástíhydro_       HUSI'Pochopi.f

grafického okrsku].ižníčást"oravského krasu. Do údo_       Co se vpři'rodč odehralo.
líŘíčky].e plošina skalka povrchověodvodňována posvé       Proťo musz'dJouze pufovaf
západnístraně Březinským potokem, který].e na svém       Krczjz.7mtt
dolním toku zván potokem ochozským, a dáletéžjeho        2004
drobným přítokem novodvorským potůčkem Luž. Podél
svéhov.úpati`jepakploši.naskalkadoŘi'čkyodvodňovánaNovodvorským

potokem.
Týtomalévodnítoky,kteréjsouvšakvesměspozůstatkygeologícky

starýchavodnatýchpaleotoků,sívytvořílypřiúpatíplošinysi`ťstarých

ponorů,kteréjsouvšakdnespovětšiněucpánysedimenty.Většinazních
].e soustředěna v Březi.nské kotlině, která].e h Lavní ponornou zdrojni.cí
pLoši.ny SkaLky.  Exi.stuje zde celá řada paleoponorů vyplněných sedi-
menty, které na sebe upozorňují nenápadnými fiLtračními. úbytky vody
vřečištiBřezinskéhopotoka.Speleologybyzderozhodněnemělomást,
ŽednestěmitofiLtračnímiztratyvstupujídopodzemíplošinyzcelajen
zanedbatelnépramínkyokapacitáchvsakumaximálněněkolikdL.s-1.Na

příkladuspeleologi.ckéhoprůzkumupaleopropadáníMalýlesftlzetotiž
poukázatnato,žetytofiLtračnívodysízkorytaBřezinskéhopotokana-
cházejí cestu do ucpaných paLeoponorů původně podstatně větší hlt-
nosti. Tyto paleoponory zcela zaplněné sedimentyjsou pod dnem
Březi.nskéhoúdoLítvořenyzanesenýmierozni'mikomunikacemivětších

(nebo dokonce velkých) dimenzí (viz propástka a spodní patrojeskyně
Malý lesík) . Týto původní odvodňovaa' cesty].sou však v důsLedku mio-
cénníhopohřbeníBřezi.nskéhokrasu].ižřadugeologickýchepochmimo

dimenty, kterýjímal při sz. úpati` krasové oblasti ploši-
nyskaLkapaleotokypři.téka].iícízkulmua

podzemi'.VeLmistarýpaleotok,který].ižpřed
Březi.nskoukotlinuvytvořil,bylni.koli.malého,

niliovýznamu,čemužbudouodpovídatidimen
le střed-

tvořených ponorných jeskyni'. Pruh terciérníc
mentů, zakresLený v geologických mapách, přesvědči-
vědokazuje,žepůvodni'povodíBřezinskékotlinysaha-
LodalekozaBřezinuaažkpoli'muBukoviny(Jarkal949;
Dvořák v Musíl a koL.1993) a že tedy současnývysycha-

].ící Březinský potok].ejen nepatrnou troskou původně podstatně vod-
natějšího předmiocénního paleotoku, oloupeného o velkou část svého

povodírecentním Křtinským potokem. Podle názoru současných odbor-
nýchauton.t(Dvořákadalši'vMusi.lakol.1993)navíctentoBřezinsko-
BukovinskýpaleotokpatrněpříjímalvBřezi.něvelmi.významnýbočnípří-
tokvelkéhopaLeotoku,kterýsbíralsvévodyažuKotrdovi.casenetářova,
odkudje odváděl přes Jedovníce Lučním údoLím ke Křtínám a Březině.
VBřeziněměLodocházetksoutokuoboupaleotokůaje].i.chspolečnému
odtoku ke Kanicím. Tam mělo docházet k soutoku s paleoŘíčkou (přité-
ka].ícíze směru od hájenky pod Hádkem a Ochozi) a].e].i.ch společnému
odtoku k Řícmania`m a Bílovici'm, kde se měltento mocný paleotok vlé-
vat do Svi.tavy (Jarka 1949; Burkhardt 1949; Burkhardt, Homola a Šev-
čík 1960; Musi.La koL.1993).

Pale opropadání B řezin ské kotliny
Ve strategicky umístěné nárazové stěně v závěru Březinské kotliny

vznikl monumentální,13 m vysoký, ale dnes zastřený,].eskynní portál

paleopropadání Malý lesík (Burkhardt, Homola a Ševčík 1960; HimmeL
a Himmel 1967; Vrána 1988;  Kos a  Harna 2002;  Kos nepubL., Šenkyřík
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2004) . Jeskyni. MaLý lesík objevi. l v roce l949 bře-
zi.nskýobčanAloisševčíkanásLedněsestalapod

jeho vedením objektem dlouhodobých průzkum-
ných těžebních  prací Březinské skupiny ZO ČSS
6-12 Speleologický klub Brno. Původně ll m dLou-
houpLazivkusetěžbousedimentůzavícenežpa-
desát Let podařiLo postupně prolongovat do po-
doby maLéhojeskyn ního bludiště o celkové délce
chodeb 320-350 m. Ti'm se podařilo zjistit pře-
kvapujiícískutečnost,Že(spodnípatro)].eskyněje
veskutečnostinečekaněmonumentálním,aleza-
sedi.mentovaným paleoponorným systémem vod
Březi.nskéhopotoka.Směrodtokubřezinskýchpo-
nornýchvodvšakzůstaLvpodstatěnepovši.mnut

(Burkhardt,  Homola a Ševčík 1960). Z tektoni.ky
(Kosl999b)ageologi.cképozicehLavníhobřezin-
skéhopaleoponoruMaLýlesíkjevšakpřestozřej-
mé, že v podstatě neumožňu].ejiný, nežjihový-
chodní,respekti.ve].iŽnísměrodvodňování
zBřezinskékotliny,tzn.směrempodplošinuskalka

(Šenkyřík 1994; Kos 1999a). Tato interpretace,
knížsemomentálněkloníjižvšichnisoučasníznaL-
citétolokáLníproblematiky,jezcelavsouladusji.-
hovýchodnímsměremtektonickéhozlomu,který
dobli'zkost"aléholesil(apřicházi'ažzeKřti.nského
údoli'(odjeskyněvýpustek,závrtůveskrejšnách
as.kóty492Vysoká).Jetedynami`stěvyslovi.tna-
hlasspeleologickydostirevolučni'azásadnímyš-
lenku,podLenížjenutnépočítatnapříčpodcelou

(„nezkrasovělou") pLoši.nou skaLka s průchodem
poměrněmohutné(vzhledemkmonumentálnos-
ti paleopropadání Malý lesík) a dlouhé chodby,

podcháze].iícíplošinuodszkJV,respektivekJ.Její
paleovývěrgeologickási.tuacepredisponujepřij.
úpatíploši.nyskalka,tedyvestarémpředmi.océn-
ním ochozském údolímezi hájenkou pod Hádkem
a Ochozí, málo reáLně snad ažvoblasti Hádeckého
údoLi'(Šenkyřík2004).Tentostarýodvodňovací

paleosystémponornéříční].eskyněMalýlesftvšak
budesne].většípravděpodobnostívdůsLedkumi-
océnního pohřbení Březinského krasu ve vápen-
covém podzemí pohřben značnými. sedimentač-
ními náplavami. a].eho případná otvírka by se po-
dobaLadůlnímudílupromnoho].eskyňářskýchge-
nerací.MaLýlesíkjetedyveLmi.vděčnoulokatitou

projeskyňáře, kteří se spo kojí s tím, Že mají].isté
objevy, které si sami vykopou. Současný stav ge-
ologickéhopoznáníterci.érníchsedimentůulože-
ných v této LokaLitě (Kos a vít l998) dovoluje vy-
slovitdomněnkuomožnémpředmiocénni'mstáří

paleopropadáni'MaLýLesík,nacožpoukazujestra-
tegickápozicetétopaLeoponornélokalityvzávě-
rulahvovi.téhoprůlomuzpředmi.océnníBřezi.nské
kotLiny (a mi.mojiné též nález zkamenělých muš-
liček učiněnýv r.1989 při výkopu propástky, kte-
ré byly uvnitř rozbi.tého kamene tak zachovány,

].akobybylyteprvenedávnozmořevypLaveny).
Malý Lesíkje ve speLeologii neprávem přehli'Žená
aopomí].ená].eskyněajenmáLokdosiuvědomu].e,
Že se zde velmi pravděpodobnějedná o vstupní

partii.dojednohoznejdelšíchatéžne].staršíchjes-
kynních systémů v Moravském krasu. Konečnou

pravduotomtopaLeosystémusevšakvdůsledku
jeho pohřbení mocnými sedimentačními nápla-
vami asi ni. kdy n edozvíme.

Druhou].eskyni'vBřezinskékotlině,unížsetra-
dičně předpokládá paleoponorná funkce a erozní

původ,].ejeskyně č.1402 U Studánek (Červi.nka
1949; Burkhardt, Homola a Ševčík 1960; Himmel
aHimmeLP.1967;Vránal988;Kos,nepubL).Jeskyně

U studánek byla objevena v roce l948 březinským
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Obr. 1    Plošina Skalka -paleohydrografie (podle Jarky 1949)

Fig.1    Skalka  Plateau  -paLeohydrography  (after  Jarka  1949)

Obr. 2    Plošina Skalka -paleohydrografie, aLternativní výklad podLe Šenkyříka (2004)
Fig.  2    Skalka  Plateau  -paleohydrography,  alternative  after  Šenkyřík  (2004)

Obr. 3    Ptošina skalka -recentní hydrografie
Fíg.  3    Skalka   PLateau  -recent  hydrography



uči.teLemF.Červinkouadnes,povykLizeni'sedimentů,].etvořenatektonic-
kypodmíněnouhon.zontálníchodbou,kterávevzdáLenostil9,8modvcho-
dukončímalýmdómkemsezávalem.Závalsenapovrchupro].evujedrob-
nouzávrtovi.touvsedlínkou.Eroznípůvodjeskyněvšakneníjednoznačně
doLoženapřisoučasnémstupnipoznánímůžeste].nětakdobřejítíochod-
bushodnéhocharakteruagenezejakohorní-korozní-patrojeskyněMalý
Lesík. Po zanesenípoLohytétojeskyně pomocíGPs do karsoLogické mapy

ploši.nyskaLkavyniklspeleoLogíckynepřízni.výsměrneznáméhopokračo-
vánízavalenéhokoncejeskyně,kterésměřu].ezpětdosvahuBřezi.nskékot-
liny, podéltektonického směru, na němž].e založena nedaLeká, spe[eolo-.-

gíckybezcennáj.č.1403Červinkovapukljna.

ALternativní vykLad paLeohydrog rafické situace
Březinského krasu

V r. 2004jsem provedl novýterénni`průzkum zastřených morfologic-
kýchtvarůtohotopaLeohydrografickynepřehLednéhoamáloznámého
území a na základě něho].sem dospěL k novému možnému alternativní-
muvýkLadupaLeohydrografieBřezinskéhokrasu.TentoaLternati.vni'vý-
kLadpředpokládáscénář,ŽevzávěruBřezinskékotliny(předmiocénem)
existovaloslepé,resp.poloslepéúdoli`.TatomyšLenkaneni'nová,neboť

jsem jijiž před 20 lety objeviLvyslovenu v opisu bli'Že neznámého člán-
ku,uněhožbyLjakoautoruvedeno.Štelc.Autortohotočlánkudetailně

poukázal,isuvedeni'mnadmořskýchvýšek,naskutečnost,Žeskalnípod-
Loži'BřezinskéhoúdoLímávzestupnou,anikolisestupnoutendenci,zče-
hož usoudil, že Březi.nská kotlína musela být před miocénem slepým, či

poloslepým údoli'm s vyvinutou sítí podzemního odvodňování, kjehož
povrchovému odvodňováni` došlo pravděpodobně až po miocénu, kdy
bylyodvodňovaa'].eskyněuzavřenytortonskými.ji`Lovi.týmisedimenty.

Březinská kotLina].e,jak].iž byLo yýše vysloveno, 500 m Širokým mo-
hutnýmpohraničnímvakovitýmkotLem,kterýpůvodně].ímaLpaleotoky

přitékajícíz kulmu do podzemíjižníčásti Moravského krasu. Při pohle-
dunaKnechtůvlomanastudánkyzjistíme,žetentohraničníkotelse].iž
svojidolníčástínalézáhLubokozanořenývevápem'ch.Zdesevšakná-

padně uzavírá a končíúzkým Lahvovitým hrdlem, které mohutnou kotlí-
nuodvodňovalokestrategickyumístěnénárazovéstěně,vnížbyLobje-
ven mon umentáLní,13 m vysoký, zasedimentovaný portálpaleoponor-
néjeskyněMalýlesík.Půlki.Lometruši.rokýhraničníkoteLBřezinskékot-
liny,kterýnáhLekončíuzoučkýmzahrdlenímBřezinskéhoprůlomového
údoLÍ, dává tušit,].aké ob].emyvod se zde původně propadaLy do podze-
míajakýchdi.menzíasi.budoutedyzdejší(neobjevené)jeskyně.

Březinské (průLomové) údoLí
ÚzképrůlomovéBřezi.nskéúdoli`vúsekumeziMalýmlesikemaochozem

podle této paLeohydrografi.cké vi.ze před miocénem ].eště neexi.stovalo
a na zákLadě mé morfoLogické srovnávací studie se prolomilo v celé své
déLce (a nikoli pouzev úseku mezi. Lomem skalka s.r.o. a ochozem) až po
miocénnímucpánípodzemníchodvodňovaa'chcestvBřezi.nskékotLině.

ObadílyBřezi.nskéhoúdoli',tzn.mezi.MalýmlesT`kemalomemskalka
s.r.o. a též mezi lomem Skalka s.r.o. a Ochozem, tedy pravděpodobně
vznikly ve stejné geologické epoše ažjako průlomové údoh' pomíocén-
ní, na což ke poukázat na základě shodných morfologických rysů, které
oproti tom u zjevně morfoLogicky nekorespondují s charakterem šíroce
rozevřeného pLochého vyzdviženého předmiocénního kani.ckého údolí
západně Zdechova, které].e tradičně považováno za původní odtok
Březinského potoka směrem ke Svitavě.

Identifikace řečiště Novodvorského paLeotoku
mezi No\Qb Dvorem a Kanicemi

Staréopuštěnékanickéúdoli'západněodvápencovéhohřbetuzdechov
tedypodletěchtoindiciíneníbývalýmřečištěmBřezinskéhopotoka(resp.
Bukovinského paLeotoku),jak se dosud předpokládá, nýbrž eroznísto-

poupovědědosudneznámém,aLereáLněex].stu].iícímNovodvorskémpa-
leotoku. Jeho nenápadné, pohřbené, široce rozevřené ploché řečiště
o monumentální ši'řce l50-200 m,jsem v terénu vystopoval přicházet
z poLí od Nového Dvora. Toto pohřbené údolíje vypLněno miocenni`mi
štěrkyanepovši.mnutěvstupu].emohutnýmmeandremu,,Uzávěry"(smor-
fologicky shodnými rysy) do kanického údolízápadně od zdechova na-

příč(pozdě].Ším)Březinským(průlomovým)údoli'm,zesměruodNového
Dvora(N49°i6.3i9',E016°44.497').Tentopředmiocénni`Novodvorský

paleotokmuseloduzávěryvBřezi.nskémúdolíněkamodtékatazceLaji.s-
tě to bylo údoLím západně Zdechova, ke Kanicím, ŘÍcmanicím, Bil.ovi.a'm

a Svitavě, a nikoli mladším úzkým průLomovým údolím směrem k Ochozi..
Způsob kříženívysutého koryta Novodvorského paleotoku zářezem
Březinskéhopotokasnejvětšípravděpodobnostínaznaču].e,ŽeBřezi.nské
údolívtěchto místech před mi.océnemještě neexistovalo. Exi.stencí
Novodvorskéhopaleotokujetedyvysvětleno,pročsenapoli`chuKanicna-
chází cizorodé kulmské štěrky, které sem m usely být při.transportovány
zprostoru(v.)vněvápencovéhradbyMoravskéhokrasu(Burkhardtl949).

Tento neznámý veLký předmi.océnní Novodvorský paleotok přitéka 1
do Moravského krasu z prostoru východně od Nového Dvora a].i.žně od
LhotekapřisvémprůchodupřesvápenceMoravskéhokrasuprotékalna-

příč přes tektonické zlomy, na ni.chž].sou založeny podzem ni' odvodňo-
vaa`cesty,směřujícípodplošinuskalkazBřezi.nskékotLiny(paleosystém
Malý Lesík). Proto by se speleologickývLiv Novodvorského paLeotoku na
vápence plošiny rozhodně neměl podceni.t, neboť měltendenci. se o ně
erozně opři`t směrem kjejíji.Žni' erozní bázi, tvořené před miocénem
vochozskémúdoli'PaleoŘíčkou,tekoua'odhájenkypodHádkemkochozi

(Jarka l949; Musíl a koL.1993) . Proto, i když].sou zde dnes v mokřadné
pánvi. potůčku Lužjen zcela nepatrné vodní úbytky (ztráty), i. ty mohou
být -podobně].ako v případě nedalekého řečiště Březi.nského potoka -
deteka` starých za krytých zasedi mentovaných paleopon orů větších di-
menzí. V případě objevu vhodné bádací lokaLity byjeji.ch praktická ot-
vírkamohlabýtdokoncemnohemza].ímavější,nežjetomuvpřípaděpro-
longace paLeoponorů v samotné Březinské kotlině. PLoché pánevnídno

pohřbeného údolí mezi Novým Dvorem a Uzávěrou v Březinským údoli`m
svyrovnanýmspádem,aoši~rcel50-200m(!),vi.siícívnadmořskévýšce
430-425 m, zcelaji.stě nevytvoříL dnešní bezvýznamný, bažinatý potů-
ček LuŽ. Miocénní štěrky, které se ho].ně vyorávajív pramenné obLasti
LuženapoLi250m]..odNovéhoDvora(Hyprl975),zdevnadmořskévýš-

ce 440-445 m poukazují najeho předmiocénní stáří. Rovněž nedávno
objevené skuLaři'vývrty na Skulařím převisu u ,,Starých vápenic`` (Šen-
kyřík 2005a) v s. svahu skaLkyjsou v nadm . výšce cca 435 m významnou
indicií o předmi.océnním stářítohoto nenápadného zastřeného údolí,
lemujía`hos.svahyploši.nyskalka.NapředmiocénnístáříNovodvorského
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Průběh rozlehlého řečiště mezi Novým Dvorem a Kanicemí, které by-
lo v r. 2004 nově identifi kováno a interpretovánojako zastřená erozní
stopapobli'Ženeznámémvýznamnémpředmi.océnnímNovodvorskémpa-
leotoku, bude od teď strašit všechny kopajía'jeskyňáře v Malém Lesíku,
kteří by se snad odvážiLí pustit do náročné otvírky zasedi.mentovaných
odvodňovaa'chpaleocestzednapropástky.Ši.rokéřečištěNovodvorského

paLeotoku (o bli'že neznámé mocnostl. uLožených sedi.mentů), prochází
pouhýchl50m].v.odje].ichjeskyně,anekompromisněji.mvcestě.Podaří
sevšakněkdyněkomutotoponěkudzáhadnézastřenépředmi.océnníúdo-
Lí odvodňovací chodbou z Malého Lesíka podejít a vstoupit tak do před-

pokládanéhojeskynníhosystémupodpLoši.nouskalka?

Pirátst`Á Novodvorského potoka
PomiocénuNovodvorskýpaleotokuNovéhoDvoraztratilvdůsLedku

pirátskéhootevřeníNovodvorskéhoúdoli'svépovodi'ajehoprávnímná-
stupcem se stal Novodvorský potok, protékající n ově vzni.kajícím
Novodvorským údolím do hádecké Říčky.  Po ústupu zálivu miocénního
moře bylo údoLÍ Novodvorského paLeotoku ze směru od Kaníc k Novému
Dvoruvyplněnosedímenty.Tehdyponichnageologi.ckypříznivém,osla-
beném mi`stě, 300 mjv. od Nového Dvora steklv nadm. výšce 442 m no-
věvzniknuvšíNovodvorskýpotok,kterýsepirátskyodkloni.LkJazačaLsi

prolamovat podéL geoLogické hrani.ce kulm -devon Novodvorské údolí,
kterýmol,8mdáldosáhLuhá].enkypodHádkempotokaŘÍčky.Pravýbřeh
hraničníhoNovodvorskéhoúdoli`prototvoříodhaLenévápenceplošiny
SkaLka,zatímcozlevéhosvahu].ižvystupu].i'kuLmskéhorninydrahan-
skéhospodníhokarbonu.Novodvorskýpotoktímtoradikálnímaktemna
sebe převzal zodpovědnost za povodí někdejši'ho Novodvorského pa-
leotokuapotůčkuLužtímpřidělilosudpouhéhodruhořadéhovysycha-

jiícího pohrobka, kdysi slavného paleotoku, s ni'mž však o povodí ně-
kde].Šího Novodvorského paleotoku u Nového Dvora m usí (i se s. přítoky
Říčky)dodnessoupeřit.Novodvorskéúdolíjetedysne].většípravděpo-
dobnostíažpomiocénníhostáři'asvérelativněmonumentálnírozměry
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o typicky véčkovi.tém průřezu získalo na skonu terciéru a v kvartéru. Do

pomiocénnthoobdobíLzetéždatovatvzniknedalekéhomalého,alepo-
zoruhodného Ponorného údolíčka Novodvorského ponoru, nalézajiící-
ho se při sv. úpatí plošiny SkaLky].. od Nového Dvora, v prostoru sevře-
ném mezi starým předmi.océnním řečištěm  Novodvorského paLeotoku
anověvznikajíďmNovodvorskýmúdoli`m.KrasováoblastNovodvorského
údoli'všakji.Žtvořívrámci.plošinyskalkasvébytný,samostatnýspeleo-
hydrografickýproblémnovodvorskýchpodzemníchvod,aproto].eoněm

pojednánonaji.némmístě(Šenkyři'k2005a).

Ta]. emství PaLeový\/ěrového žLíbku V KOLíl)kách
u hájenky pod Hádkem

Přijv. úpatípLošiny skalka se mezi chatou Říčky (dříve rekreačníob-

jektčsD)ahá].enkoupodHádkemnacházívyústěníspeleologickynepo-
všimn utého, ale silně podezřelého krasového].evu, který zde nazývám
Paleovývěrovým ŽLíbkem v Koli`bkách. Z geologické sítuace ke totiž na
tomto nenápadném mi'stě pří úpatíplošiny očekávat pod suťovým kuže-
lem svahových sedimentů východ z neznámé paLeovývěrové].eskyně.
PaLeovývěrovýžli'bekvKoli'bkáchje].ižpředmiocénniliostáři',neboťho
dLeúdajůvgeoLogickýchmapách(Jarkal949;DvořákvMusilakol.1993)
vypLňu].íterciérni`sedimenty,kterésežli'bkovitěvkliňujímezihorniny
drahanskéhospodniliokarbonu(kulm)avápenceplošinyskaLka.Naopak
současnýeroznízářezžLíbkuvKolíbkách,kterýsiprořízlcestupřessta-
réterciérnísedimentydokládá,žezdevodačástečněvyvěralaještěipo
miocénu.VsoučasnégeoLogickéepošejejižžli`bekpovrchověbezvodý,
aLe sedimentyjeho dnajsou dodnes provLhčovány prameny podzemní
vody,kterásesemstahujezceléhookoli'.Vežli'bkuvKoh'bkách,kterýse
nalézánanejnižšímmístěceléhopovodípLošínyskalka,očekávámexis-
tenci pro tuto obLast význam ného paleovývěru. Letecká fotografie evi-
dentněmorfologickyvykresluježli'bekvKoh'bkáchjakohlavnípaleový-

pusťpodzemni'chvodplošíny.HydrogeologickývrtHV201,reaLizovaný
vespodníčástipaleovývěrovéhožLil)kuvKomkáchvnadm.výšce352m,

prošel ll m vysokou vrstvou suti.s pÍsčitoh línitým a písčito].ilovi.tým se-
di.mentem obsahu].iícím úlomky hornin (droba) o průměru až 30 cm. Pod
touto vrstvou sedi.mentu, úda].ně kvartérního stáří, se vrt v hloubce
11 m (tedy v nadm. výšce 341 m) provrtal do skalnmo podLoží dna žli'b-
ku, tvořeného spodnokarbonskými modrošedými drobami a v ni.ch byLo
též vrtánív celkové hLoubce 60 m ukončeno. Úroveň hladíny podzemní
vodysevevrtustabilizovalavnadm.výšce347,5m,přičemžhydrologic-
káyýdatnostvrtujepouzeo,ll.s-íqopalidisl985).Hypotetickýpaleový-
věr ve Žmku v KOLil]kách by se tedy měl nacházet nad tímto skaLním pra-
hemdnažLibku,tzn.vrozmezínadm.výšek341až380m(úpatísuťového
kuželesvahovýchsedimentůpodskaLnímistěnamivhorníčástžlibku).

Vzhledemktomu,žeNovodvorskéúdoli'a].ehoodvodňovacípodzemní
kolektorjeskyně č.1410A Ponorný Hrádek a hypotetický paleosystém
Vysněnéjeskynějsou na základě všech índicii` až pomiocénního stáři',
a tedy mladšího data geologického vzniku (Šen kyřík 2005a), nežje to-
muvpři'paděpaLeovývěrovéhožLil]kuvKoli`bkáchú.ehožbřehytvořími-
océn ní štěrkopísky), ].e zře].mé, Že tyto lokality se hydrogeologicky ča-
sově nekryji'. Zůstává proto nezodpovězenou otázkou, odkud přitékal

podzemnítok,kterývežl]1)kuvKolibkáchpředmiocénempravděpodobně
vyvěraL. Je proto veLmi zajímavým zjištěni'm, Že v době předpokládané
hydrologi.cké akti.vity ve žlíbku v KOLibkách, v celé oblasti krasu Skalky
vzásaděčasověodpovídápouze].ediná,dnesznámálokalita,].íž].ehlav-
ní paleopropadání březi.nských vodjeskyně č.1405 Malý lesi`k (Kos a vít
1998). Malý lesíkje lokaLita, která se nalézá na přesně opačném horním
sz. o kraji. plošiny u obce Březina a].ejí paleoyývěr není dodnes lo kalizo-
ván. Odvodňovací chodby].soujednoduše po několika metrech herme-
tickyuzavřenysedimentyaodtohookamžikuojejichdalšímprůběhuni.-
kdoni.cneví.GeomorfoLogi.eatektoni.kaúzemívšakpředurčujesměrprů-
běhuodvodňovaa'chcestpaleosystémuMalýLesikkj.úpatíplošinyskalka,
tzn. do prostoru mezi Ochozía hájenkou Pod Hádkem (Šenky~nk 2004).
Lze proto vyslovit první předběžnou, aLe speleologicky významnou do-
mněnku,zdapaLeovývěrovýžLíbekvKOLíbkáchneníveskutečnostihle-
daným pa leovývěremjeskyn ního paleosystém u Ma lý Lesík. Je to odváž-
náteorie,neboťvzdušnávzdáLenostoboumíst].enapříčpřescelouplo-
Šinu Skalka 2,4 km, při.čemž spád hypotetické podzemni` cesty ze dna
Propástky do Paleovývěrového žLíbku v Koli'bkách ].e zhruba 30 až 70 m.
Někam však Malý lesík (a s ním i  Březinská kotlina) odvodňovat musel
a Paleovývěrový žli'bekv Kolíbkách se při hlubším zamyšlenípřekvapivě
začínárýsovat].akomístovpodstatěnejlogičtější.
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Závěrečná speleologická interpretace
paleohydrog rafických indicií

Původnístarápředmiocénníúdolí(Březinskákotlina,pohřbenéúdo-
lí mezi. Novým Dvorem a  Kani.cemi a Ochozské údoli' mezi hájenkou Pod
Hádkem a ochozem) byla v oblasti plošiny skaLka po ústupu moře vypl-
něna mocnými náplavami siLně slehlých sedimentů.  Li.dé,  kteřív nich
oněkolikmi.líónůletpozdějikopaLi(vochozu)studny,popisují,jakokdy-
by  kopaLi ve ztvrdlém pi'skovcí. 0 siLně slehLém terci.érním maten.áLu se

píšeivezpráváchzhydrogeologickýchvrtů.ZřejměprávěvdůsLedkutak
hutnéhoucpánípůvodníchpředmiocénníchodtokovýchúdolínověvzni-
kajiícípomi.océnníříčni`si'ťnamnohamístechstudovanéhoúzemi'od-
mi'tLa respektovat koryta svých původních odtoků a místo toho si. na ge-
ologickypřízni.výchmi`stechsvéhlavěpi.rátskyotevřelanovécestyvpo-
době průlomových údoli'. ,,Nedávná" miocennípotopa nepochybně by-
Ladůležitýmhiátemvpaleohydrografickémvývo].itétočástiMoravského
krasu, který muselbýt po ústupu moře ochromený. Důkaz o úrovni zato-

penímiocenním mořem po nadm. výšku cca 450 m nacházíme s platnos-
tí pro celoujižní část Moravského krasu v Březinské kotLině na lokalítě
Knechtův lohi (Šenkyřík 2005b). Staré odvodňovací mechanismy byly

proto vjížníčásti Moravského krasu po ústupu moře v důsledku ucpání
sedimenty opouštěny, nebo reaktivoványjen z části. Po miocénním hi-
átu proto začala vznikatvj. části Moravského krasu nová hydrografická
infrastruktura, která se vyznačuje v oblasti. ploši.ny Skalka (Březinská
kotLina) opouštěním zanesených podzemních komuni.kaa'a následným

preferováním povrchového odvodňování.
Březi.nská kotlina se morfologicky].eví].ako předmiocénníslepé, či

poLosLepéúdoli'.ZamiocénusedotétoslepěuzavřenékotlinypřeLÍLomo-
ře, které sem přišlo ze směru od Řícmani.cko -Ochozské elevace (a od
Brna) údolím někdejšího Novodvorského paleotoku západně vrchu
Zdechov. Miocénní moře uložíLo v Březi.nské kotlině své sedimenty a ty
v nízůstaly ležet uvězněnyjako v „lavoru". Protože byly zanesené pod-
zemní komuníkace hydrologicky (téměř) opuštěny, zůstal zachován
11 m vysoký profilvelmi starých předkvartérních sedimentů ve stěně
Propástkyjeskyně
vacích cest v Bř

g]k. V důsledku ucpání podzemních odvodňo-
kotLiněsíBřezinskýpotokbyLnucenpomiocénu

3:€i,nmsifés##:euš::,vpěor;rs:kouv::ácrensět:řke,l.:,oo:ie.sTáttoe::;;ižzon;#tl.ěc:,

#oávu.C,:;nperk:t:#;íŇ::::::#aEieo#i.°ocdézndee:h::::edža°ni:,l:
asvi.tavě.Březinskýpotokseovšemtímtovi.siícímúdolímnezabývaL,ne-
nechal se].Ím vést, a dáL si  natvrdo proLamovaL svoji. cestu k Ochozu.
V 0chozu překři`Ži.l cestu napříč ú.in ém u) starém u údolním u systém u

„PaleoŘi`čky" (kterou opět nerespektu].e) a samostatně směřuje nově
vznika].iícím zářezem Ochozského žlíbku do Hádeckého údoLí.

Podplošínuskalkatedymusi`zBřezinskékotlinyzasahovatpohřbe-
ný terciérni' kras, vázaný na paleoponory Březi.nského potoka, resp.
Bukovinsko -Březinského paleotoku. Půl kilometru široký hrani.čni` ko-

telBřezi.nskékotliny,kterýnáhlekončíuzoučkýmzahrdlenímBřezinského

průLomovéhoúdolídávátušit,jakéobjemyvodsezdepropadaLydopod-
zemíajakých dimenzítedy budou asi zdejšíjeskyně. Objev předpoklá-
daného].eskynni'ho systému pod plošinou SkaLka se však ze směru od

Březi.nskékotLi.nyjevíbýtvdůsledkuvysokéhostupnězaplněnísedi-
mentybohuželproblematický.Mohouzdevšakbýtobjevenyvolnéduti-
ny, vázané na Lokálně zvednuté stropy nad úroveň zasedimentováni`.

Druhoui.nterpretovanoupaleoponornouzdro].nicípLošinyskalka

pravděpodobně bylo pohřbené údoLi` mezi. Novým  Dvorem a Uzávěrou
v Březinském údoli', které bylo v r. 2004 nově interpretovánojako za-
střenáeroznístopapobli`ženeznámém,alevýznamnémpředmiocenním
Novodvorském paleotoku. Atřetím ponorným místem plošiny SkaLkaje
Ponornéúdoli`čkoNovodvorskéhoponorupři.sv.úpatíplošiny,kdeseze
směru od Nového Dvora zanořu].e pLazivkovitýtrativod erozního půvo-
du,dodnesprotékanýpen.odickýmpotůčkemo.č.1410APonornýHrádek;
Šenkyřík2005a).

Paleohydrografickyseplošinaskalka].evíbýtvráma.]..část"oravského
krasusamostatným,spea.fickýmapravděpodobněizolovanýmúzemi'm,na
Jvymezenýmzastřenýmpředmiocénnímzářezemopuštěnéhoochozského
údoli',probiliajTÍcímmezi.há].enkoupodHádkemaochozem.Zde,při].v.úpa-
típloši.nyskalka,očekávámvežl]bkuvKOLibkách,pobLi'Žhá].enkypodHádkem,
hlavnípaLeovývěrcelététokrasovéoblasti.Protožejesměrpodzemníchod-
toků z ponorné Březi.nské kotliny (paleosystém MaLý Lesík) dodnes nezná-
mý,možnáže].ežLibekvKOLibkáchsprávnýmzodpovězenímtétootázky.



Vápence ve vrcholovém úseku plošiny v nadm. yýškách 420-478 m by
nemělybýtvdůsledkuvysokéhovyzdviženívápencovéhoostrovaskaLky
nadpovrchovévodnítokyerozněproděravělé.Vtěchtonadmořskýchvýš-
kách se mohou nacházet spíšejen korozně rozši~rené mezivrstevníspáry
atektonicképukLiny.Skutečný].eskynnísvětplošinyskalkazačínáažvelmi.
hLuboko pod vrcholovou náhorní plošinou, v podstatě až pří úrovni dna
Novodvorskéhoúdoli'.Rozhodněbychomsi.všaknemělipředstavovatžád-
nékrápnikovédómytypuochozskéjeskyně.Spišebysemělojednatomen-
Šízablácenéeroznítrativodyachodbičky(zesměruodNovéhoDvora)ane-
bo i o chodbyvětších dimenzí, avšakve vyšši'm, či vysokém stupni ucpání.-
sedimenty(zesměruodBřezinskékotliny).Týtoprostorybysemělynalé-
zatvdélceažněkoLi.kakilometrůvhloubcecca70mpodvrcholovoučástí
náhorní pLošiny. Dodnes z těchto neznámých odvodňovacíchjeskynních
systémů březinských a novodvorských vod známe].en někoLjk máLo metrů
v].ejíchponornýchoblastech,vjeskynič.1405MaLýlesil(ač.1410APonorný
Hrádek...Sén.ečLánkůzveřejněnýchvtomtosbornikuspeLeofórumjevý-
zvou kje].ich objeveni', a věřím, Že přináše].í dostatek indicií oje]ich exis-
tenci. Ponorný hrádek a soví komínjsou, po zastaveníspeLeoLogícké čin-
nostivMaLémlesiku,dvězde].šiíslibnélokality,které].sounyníopravdudob-
ře nachystány k objevné činnosti, a proto Bůh vi', zda speleologi.cký objev
rokuvyhodnocenýnapříštímspeleofórunebudepocházetprávěodtud.

Poděkování
Za velmi cenné odborné konzu[±ace k tématice této pa[eohydrografic-

ké studie děkuji současnému hlavnímu znalci problematiky Březinského
krasu Mgr. Petru Kosovi, ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno. Děkuji též
lng.PavluBenkovičovizGeoTestuzazpřístupněníarchivuvrtnýchpracíje-
hofirmy.
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Summary:
Paleohydrographyofstnkingwa±ersfromthe
Březina depression below the Skalka Platec[u
in the southem pari of the Moravian Karst

Paleohydrographyofthepoorlyknownskalkaplateauwasreconstructed
fromfieLdstudyofmorphologyofdrainagesystem.Theevolutionofthe
regionwasinfluencedbyMiocenetransgression,whichblockedhydroLo-

gicalfunctionofoLddrain
gicaLstructurestartedt
undergrounddraínage,

esearegressi.on,thenewhydrolo-
form on compLetely filled oLd mophoLogy. The

completelyfilledwithsediments,wasabandoned
andsurfacedrainagewaspreferred.Theprinci.paLpre-Mi.oceneformwas
represented,inthestudi.edarea,byBřezinadepressi.on,probabLyblindor
semí-blind ponorvaLLey. Here, MaLý Lesík cave, compLetely filLed with se-

diments,occurswiththetotaLlengthofpassagesupto350m.

eskyně č.1410A Ponorný Hrádek na pLošině
vjižní části Moravského krasu.

Výsledky speleoLogického studia novodvorských ponorných vod (1989-200
Marek Poustevník Šenkyřík (ZO 6-26 SpeLeohiston.cký kLub Brno /1989-1996, 2003-2004
Speleologický průzkum poustevník Marek)

MÍsto předmLuvy
Při sv. úpati' 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 údoh'čko novodvorských vod. Tento
mělký údolní zářez kopíruje v délce cca 300 m při úpatí pLošíny geolo-

gickouhrania.kulm-devon,vesvédolníčástivstupu].enavá-
pence,prorážísijeji.chstěnuavysutěústíveyýšceccal0mdo

sáhléhoprostoruvokolíbarokníhostatkuNovýDvůrajehopřeměnyna

pastviny.Absena'lesa,schopnéhozadržovatpůdnívlhkost,byLyvytvo-
řenypříznivépodmi`nkyprovznikjarni`chstroužek,vznika].iícíchpři.tání
sněhu. K odtoku těchto ínundačních vod z prostoru poLe začalo dochá-

zetv].ehoj. cípu u kóty 438,6 m, kde potůček začal stékat do

původni` předholocénní deprese Ponorného údoLíčka. Jarní
Plošina Skalka

Novodvorského údoli`.Vespodníkrasovéčásti ponorného údo-        Jak ťajem71Č čnz`       stroužkysífiLtračně našlyce-stu do ucpaného paleoponoru,je-
líčka došLo vjeho dně kevzniku ponorů. Tyvšak byly při ná-        odjvove`hoz)vorcz      ho odvodňovacítrati.vod začalyaktivovata pročišt'ovat.  Nad
sledné sedimentaci zhruba pětimetrové nadLožnívrstvyjílu        2oo4
a svahovin pod dnem údoli'čka ucpánya hydrologickyvyřaze-
ny z či.nnosti. Jeden z těchto ucpaných paLeoponorů však byl recentně
reaktivován a hydrologicky zprůchodněn drobným inundačním potůč-
kem, který začaL vzni.katjarním táním sněhu. Tento periodický potůček
sehydrologi.ckyzrodi.lasi.vl8.století,vpřímémdůsledkuodLesněníroz-

místemsoustředěnéhovsakuinundačníchvoddopodzemíse
vsedimentechdnaponornéhoúdolíčkaotevřeltypickynálev-

kovi.týzávrtoprůměru4mahloubce2,5m,kterýzačaLpojímatvšechnu
tavnouvodustékajiícízpoLe.DostarýchpředhoLocénníchsedi.mentůulo-
žených na dně ponorného údoli'čka si inundační potůček následně zaří-
zL od pole až k ponornémujícnu závrtu 70 m dLouhý a až 2,5 m hLuboký
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