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 Úvod  

 Jiz ní  c á sti Morávske ho krásu se pr evá z ná  c á st áutorske ho kolektivu ve nuje r ádu let. Jed-

notliví  c lenove  se ángáz ují  pove ts ine  v rá mci sve  ámáte rske  c innosti v oboru ru zný ch profesí  

pr i prová de ní  zá kládní ho vý zkumu v gesci C SS. (http://www.speleo.cz/rocenký-se-3)  Zá po-

slední ch 10 let býlý poznátký soustr ede ný á záprácová ný do rozsá hle  decenijní  zprá vý. Tento 

máteriá l býl pr edá n k dáls í mu výuz í vá ní  r áde  prácovis ť, která  se zábý vájí  krásovou te mátikou 

(C SS, SJMK, SCHKO, MK á dáls í m). Jáko árchivní  máteriá l býl digitálizová n. V ná sledují cí m pr í spe v-

ku býchom chte li dokumentovát prá ve  ná hýdrologii krásu zá váz nost situáce, která  gráduje 

zvlá s te  v poslední ch pe ti le tech á je otá zkou, zdá-li situáce roku 2018 je kulminácí , nebo bude-

li krize pokrác ovát. Krás je, ják jiste  vs ichni ví me, citlivou souc á stí  krájiný, která  velmi exáktne  

reáguje ná okolní  zme ný á pr í pádne  zá sáhý. Je nedí lnou souc á stí  klimátický ch zme n v s irs í  krá-

jine , zá vislý  zvlá s te  ná vodní ch dotác ní ch podmí nká ch povrchový ch vodotec í , ktere  krás á jeho 

podzemí  modelují  po státisí ce let. V hlubiná ch krásový ch másivu  je ukrýtá i c á st osudu lidstvá. 

Jde o vodní  ákumuláce, ktere  býchom si me li u zkostlive  chrá nit pro dobý ktere  ná s pátrne  

v brzke  budoucnosti c ekájí . 

                                                           

http://www.speleo.cz/rocenky-se-3


 V dnes ní m te mátu se pokusí me o pr edloz ení  reá lne ho obrázu hýdrográfický ch pome ru  v 

Jiz ní  c á sti Morávske ho krásu, v povodí  R í c ký á Hoste nicke ho potoká, ták ják se ná m jeví  v pru -

be hu roku 2018.        

Povodí Říčky   

 

 Ná sledne , po obdrz ení  zprá vý od prácovní ku  Rýbá r ske ho svázu, z e Há decký  rýbní k se 

v pru be hu poc á tku srpná ocitnul bez povrchove ho pr í toku dotác ní  R í c ký, jsme prová de li celou 

r ádu loká lní ch pozorová ní . Hládiná ná drz e pozvolná klesálá, áz  se celkový  objem zmens il od-

hádem ná jednu c tvrtinu. Alármují cí  situáce, kterou jsme bohuz el nezvlá dli z pohledu pozoro-

vá ní  vlástní ho toku R í c ký. Zprostr edkováne  jsme se dozve de li, z e slábe  tekoucí  R í c ká se po-

stupne  vsákoválá do sve ho sedimentá rní ho loz e v linii kontáktu spodnokárbonských Rozstá n -

ský ch vrstev á Vile movický ch vá pencu  v blí zkosti dolní  há jenký ná Há dku. Ne kolik dní  trvájí cí  

výdátne  srá z ký v polovine  zá r í  vs ák zpu sobilý rýchlou obnovu pru toku R í c ký áz  do ná drz e. V te  

dobe  býl odhádováný  pru tok kolem 8-10l/sec. V krá tke  dobe  dosá hlá ná drz  odhádováne ho ob-

jemu kolem 50%. Od te  dobý se ná drz  stá le plní , ániz  bý dosá hlá stávidlove ho pr epádu (r ec is te  

R í c ký pod ná drz í  je trvále suche ). 

                                                                             



 

 Hádecká ventarola (podle J.Pokorného „Hynštovo funidlo“) 
 
 V r. 1964 tuto lokálitu objevil J.Hýns t ve snáze nájí t si speleologický zájí máve  prácovis te . 
Spolec ne  jsme lokálitu návs tí vili (L.Slezá k, J.Hýns t) á pokusili se o zdu vodne ní  pr í pádne  oteví r- 
 
ký lokálitý. V te  dobe  mí rne  vkleslá  suť u skální ho bloku pr i plos ince (relikt u dolní ho erozní ho 
stupne ) dá válá náde ji ná moz ný  pru nik do pr edpoklá dáne  vertiká lý (která  pr i opákováný ch ná v-
s te vá ch v ru zný ch teplotní ch podmí nká ch býlá pru vánove  áktivní ). Hloubení  vý kopu se brzý 
uká zálo pro jednu osobu nezvlá dnutelne , náví c bezpec nostne  riskántní . S J.Hýns tem jsme pro-
vedli telegnostický  vý zkum v pá smu pod skální mi srubý JJZ sme rem á sledováli vý ráznou c leni-
tou ánomá lii do vzdá lenosti ccá 100m. Anomá lie výkázuje chárákter silne  tektonický porus ene  
zo ný s moz nou inundácí . K te to lokálite  se pozde ji vrá til s J.Hýns tem i R.Burkhárdt (kolem roku 
1969), ktere mu se lokálitá jevilá jáko výsoce perspektivní  pro r es ení  nezná mý ch pr í toku  pod-
zemní  R í c ký. V souvislosti s nove  nástálý mi vodní mi pome rý kolem rýbní ká provedl Kámil Po-
korný  podrobný  telegnostický  pru zkum pr i u pátí  leve ho u dolní ho sváhu po cele  tráse rýbní ká. 
 Podle náme r ený ch vý sledku  (detáilne  zmápová no) je mezi pá smem Há decke  ventárolý á 
rýbní kem hýdrográfická  komunikáce. Táto situáce býlá pátrne  álespon  pr edpoklá dá ná ze stráný 
budovátelu  rekreác ní  ná drz e, kter í  si pojistili br ehý silný m ume lý m zájí lová ní m, ktere  se jeví  
funkc ní  jes te  dnes (ná drz  Há dek býlá zbudová ná v le tech 1956 - 1957 investorem Rekreác ní  le-
sý me stá Brná, stávbývedoucí  Ing. Vrátisláv Petr, který   v roce 2012 poskýtl áutenticke  u stní  in-
formáce). Ing. Petr, krome  jine ho, potvrdil, z e v pru be hu záklá dá ní  stávbý býlo pr í sne  dbá no, 
ábý áni technicke  hloubí cí  prá ce áni sondá z e nepos kodilý propustne  velmi problemáticke  loz e 
ná drz e, ktere  je ve sve  ná vodní  c á sti jis te no pr í rodní m rozplávem miocenní ch jí lu  redeponová-
ný ch pr i vý voji u dolí  z oblásti Há dku (vý chodní  c á st pr edneogenní ho kán onu mezi Há dkem á 
Ochozskou depresí ). Vý chodní  zásázení  hrá ze do sváhu u dolí  zástihlo c á st sváhový ch blokový ch 



kuz elu  s volný mi pru toc ný mi áktivní mi cestámi (hukot vodý nezná me ho toku dle Ing. Petrá). 
Nove  vzdutí  hládiný rýbní ká býlo docí leno zvý s ení m hrá ze zhrubá o 2m á zábezpec ení m Lárse-
novou ste nou. Soustr ede ní m nezná mý ch vodní ch komunikácí  v leve m u pátí  mimo prostor ná dr-
z e dos lo ke vzniku nove  výve rác ký, Estávelý.                                                                                       
                                        

Studna u hráze rybníka 
 

 Je uká zkou uniká tní  mistrovske  studnár ske  prá ce. Její  hloubká je 8,5m. Pod u rovní  tere -
nu má  v cele m profilu kámenne  kruhove  roubení  o pru me ru 1m á býlá pátrne  zbudová ná jáko 
zdroj pitne  vodý pro historický  mlý n. Kolem roku 1902 býl jiz  mlý n mimo funkci á ná jeho mí ste  
stá lá há jovná. Studná býlá trvále závodne ná, pr i nás í  exkurzi 10.1.2012 býlá hládiná v hloubce -
5m, teplotá vodý 6° C. Od te  dobý jsme pr í lez itostne  studnu pozorováli, ániz  hládiná osciloválá. 
Pr i exkurzi dne 2.10.2018 jsme zjistili, z e je studná zcelá bez vodý. 
 

 
 

Estavela 
 

 Ják jiz  býlo r ec eno vý s e, ná sledne  po výbudová ní  rýbní ká v roce 1956 dos lo nád u rovní  
r ec is te  R í c ký z leve ho br ehu k výtvor ení  sváhove  výve rác ký. Vodá výte kálá ze sváhový ch hlí n 
pod cestou á stupn ovite  vte kálá do R í c ký. Toto mí sto objevili speleologove  ze Speleologicke  sek-
ce ZK ROH Krá lovopolske  strojí rný (dnes ZO C SS 6-ll) pod vedení m J.Himmelá. Provedli do svá-
hu zá r ez s cí lem otevr í t vý ve r. Pr i záhloubení  poc vý pru kopu dos lo ke vtoku vodý z R í c ký do su-
ťove ho kuz ele. Tento efekt se v te to situáci jevil jáko c innost estávelý. Proto dnes ní  ná zev, i kdýz  
se funkce ponorová  nikdý od te  dobý neopákoválá. Prácovis te  býlo opus te no, vý kop pr irozene  
sesváhovál á vodý, pokud z výve rác ký výte kájí , kopí rují  pátrne  spá dovou kr ivku pu vodne  vznik-
le ho vý toku pr ed jeho ume lý m zá sáhem. Dnes ní  funkce Estávelý je pr í mo zá vislá  ná mnoz ství  



vodý propádájí cí ho se Hoste nicke ho potoká. R ádou pozorová ní  jsme dospe li k tomu, z e vodý 
Hoste nicke ho potoká se v nezná me m podzemí  de lí  ná dvá proudý. Jeden, ten silne js í , sme r uje v 
du sledku strme  spá dove  kr ivký k Estávele, druhý  pák inunduje nezná mý  pru be h pátrne  silne  
zásedimentováný ch jeskýnní ch cest, ktere  sme r ují  pr í mo k erozní  bá zi, tj. Vý toku R í c ký. 

 

 Pátrne  v me sí ci srpnu 2018, v dobe , kdý povrchove  r ec is te  R í c ký býlo v u seku od hrá ze 
rýbní ká pod Há dkem zcelá bezvode , dos lo z ná m nezná mý ch pr í c in (ná hlá  srá z ková  c innost, vý-
c erpá ní  kálový ch jí mek C OV) ke krá tkodobe  áktiváci Estávelý, v její mz  du sledku býlo do suche -
ho r ec is te  R í c ký výpláveno mnoz ství  jemne ho, tmávos ede ho, silne  zápá chájí cí ho báhná, ktere  
výtvor ilo neprávidelný  koberec pod výu ste ní m Estávelý. Týp tohoto sedimentu je obdobný  jáko 
sedimentý pr ed u stí m Hoste nicke ho propádá ní  (vc etne  rozsá hlý ch kolonií  nite nek). 
 

                     
 



Propadání Říčky 
 

 Ják jiz  býlo vý s e uvedeno, ke ztrá te  vodý dos lo ná sledne  po poklesu hládiný Há decke ho 
rýbní ká. Býlá ták pr erus ená ves kerá  komunikáce s propádá ní mi 1,2,3,4. R í c ká je t.c . , tj. poloviná 
r í jná v tomto u seku bezvodá . Podle u stní ho sde lení  Michálá Medká, ved. Káprá lová mlý ná, který  
v rá mci cvic ení  se studentý sledovál vodní  situáci v jeskýni Netopý r í , je pr í tok ruc eje ve spod-
ní m pátr e kápácitne  te me r  neme r itelný . Odebráný  vzorek se po strá nce chemicke  jeví  jáko vodá 
bákteriologický i chemický nezá vádná . 
 

Propadání Hostěnického potoka 
 

 Do propádá ní  c . 1 se báhenní mi sedimentý prodí rá  meándrují cí  potu c ek feká lní ho kon-
centrá tu (jinák se tá kápáliná snád áni nedá  názvát). Kápácitá me r ená  ná Thompsonove  pr e-
pádu se zác á tkem r í jná pohýboválá kolem O,75 l/sec. Pr edstává, z e tento „koktejl“, jehoz  obsáh 
fosfá tu  á dusic nánu  zdáleká pr esáhuje jáke koliv normý (dle vý sledku  z láborátor e Káprá lová 
mlý ná) vte ká  do sýste mu Ochozske  jeskýne , vývolá vá  jednák záslouz ený  obdiv k regenerác ní m 
schopnostem pr í rodý sáme , ále i mnoho otá zek o pe c i odpove dný ch c initelu  o c istotu vod jáko 
tákový ch. Náme r ená  kápácitá potoká je pohlcová ná jeskýne mi á nestác í  áktivovát „odlehc ují cí " 
pr epád pr es Estávelu. 
 Pru be z ná  sledová ní  hýdrográfický ch pome ru  v Ochozske  jeskýni ná m nebýlá umoz ne ná. 
Pouze z u stní ch informácí  u c ástní ku  náhodilý ch exkurzí  jsme se dozve de li, z e jeskýne  jáko táko-
vá  prote ká ná vodámi není , v pártií ch Nove  Ochozske  je cí tit hnilobný  zá pách á Nouáckhu v sifon 
je trvále závodne n. Toto nicme ne  potvrzuje nás i domne nku, z e týto pártie jeskýne  mohou infil-
trác ní mi cestámi komunikovát s prostorámi áktivní ho toku. 
 

 



Výtok Říčky č.1 
       

 
 

 Historicke  zprá vý o funkci výve rác ký (nejme ne  zá poslední ch 300 let) nezáznámená vájí  
situáci, kdý bý „c irá  á studená  vodá“ nevýve rálá ze ská lý á nevle válá se do r ec is te  povrchove  R í c -
ký. Nikdý jsme se nesetkáli s tí m, z e bý táto výve rác ká mohlá bý t periodickou. V roce 2014 jiz  
býlo mimo pochýb, z e v nový ch klimátický ch podmí nká ch dochá zí  ke zme ne . Vý ve r R í c ký se ná-
trválo stál vý ve rem periodický m. V ná sledují cí ch le tech se periodý suchá výskýtoválý trváleji á v 
roce 2018 pr estál vý ve r fungovát jiz  koncem dubná. Tento stáv trvá  nádá le. Hládiná vodý ve 
Studni (ná konci s tolý výráz ene  Odde lení m pro vý zkum krásu MM v roce 1967) stágnuje ccá 
0,1m pod u rovní  pr epádove  hráný á vý rázne  neosciluje. De je se ták pátrne  dí ký dnes jiz  jedine -
mu stá le mu vý ve ru, Vý toku R í c ký c .2 (upráven v r. 1960 zá u c elem pokusne  speleologicke  ote-
ví rký), který , pr estoz e ztrá cí  pozvolná kápácitu, udrz uje stá le pome rne  rovnová z ný  stáv vý ve -
rove  oblásti.  

     



                                                                                                                                                                                                                           
 Tento vý ve r, záloz ený  (obdobne  jáko prámen Káprá lká) pr i sáme m kontáktu ná vodní ho 
sváhu R í cmánicko-Ochozske  eleváce (bázá lní  kr emitá  klástiká) výdá vá  vodý z hluboke  tektonic-
ke  zo ný pr i kontáktu s vá penci. Je kápácitne  t.c . jediný m koncový m mí stem krásove ho kolektoru 
povodí  R í c ký á Hoste nicke ho potoká (vc etne  Ochozske ho potoká) dotováný m pr í toký puklinove  
zo ný Rozstá n ske ho souvrství  pr i vý chodní m okráji povodí  á pr elivý z ákumulácí  vod v souvrství  
kr emitý ch s te rku  Ottnángu v Ochozske  depresi od zá pádu.                                                                                      
 Pr i hýdrologický ch cvic ení ch por á dáný ch pro studentý ná Káprá love  mlý ne , býlo 
postupne  zjis te no, z e krome  trvále nefungují cí ho Vý ve ru R í c ký V – 1 (minimá lne  od zác á tku 
dubná 2018) existují  jiz  pouze dve  mí stá, kde krásove  vodý z oblásti výrá z ejí  k povrchu. Vý ve r 
R í c ký c . 2 je trvále áktivní , i kdýz  jeho kápácitá v pru be hu le tá 2018 poklesálá v odhádováne  
kápácite  40 – 25 l/sec. Kválitá vodý je vý rázne  leps í  á je srovnátelná  s vodou sousední ho 
prámene Káprá lká. Kápácitá Káprá lký od járá rovne z  klesálá, áz  dosá hlá dnes ní ch 0,25 l/sec. 
Býlo tákte z  zjis te no, z e stágnují cí  vodá ve „Studni“ Vý ve ru V – 1 se pr irozenou cestou zbávuje 
jemný ch sedimentá rní ch komponent. Viditelnost býlá odhádnutá ná ví ce ják 5 m.       
              V rá mci spoluprá ce s C eskomorávský m cementem á.s. má me k dispozici ne ktere , pro 
sledová ní  hýdrográfický ch proble mu  nás eho u zemí  du lez ite  u dáje. Vý známný m objektem je 
pru zkumný  vrt PV-002, který  se náchá zí  JV od jeskýne  Peká rný á je pru be z ne  monitorová n. 
Kolí sá ní  hládiný vodý ve vrtu má me zprácová no zá období  od u norá 2017 áz  do zá r í  2018 v 
gráfu, který  je pr í lohou te to prá ce. Sledová ní  pr iná s í  i r ádu páleogenetických á geologicko-
strukturá lní ch poznátku  k problemátice u zemí  á potvrzuje ták sloz itost proble mu  v Jiz ní  c á sti 
Morávske ho krásu. 
 

 
 

 
 



Závěr  
 

 Ukázuje se, z e pojem klimáticke  zme ný je výjá dr ení m skutec ností , ktere  se odehrá vájí  v 
nás í  pr í rode  á z ivotní m prostr edí  vu bec. Nás e sledová ní  udá lostí  v Jiz ní  c á sti Morávske ho krásu, 
ktere  probí hálo v pru be hu poslední ch deseti let ukázuje, z e i v ták relátivne  krá tke  periode  lze 
spolehlive  postihnout dopádý zme n klimátu ná u zemí  krásu.                                                                            
 Vegetác ní  zme ný jsou odborní ký májí  jevý, ktere  jsou v krájine  zá sádní , odehrá vájí  se 
v krásove m podzemí  á u zce souvisí  s ántropickou c inností  ná povrchu, v pr í c inný ch souvislos-
tech s krásem jáko tákový m. Pr iná s í me obráz zme n o nichz  býchom rá di sde lováli, z e nejsou 
neme nne . Obá vá me se vs ák, z e negátivní   v te to oblásti hodnocený jáko álármují cí . Ná s, jáko 
geologý, speleologý i hýdrogeologý zájí  zme ný budou pokrác ovát i do budoucná.                               
 U str ední m proble mem zu stá vá  vodá. Bez vodý á vá pence není  krás. Krás je vzá cnou zá -
sobá rnou vodý, bez ní z  bý nebýlo z ivotá. Ták, ják se doposud c love k vzpouzel výuz í vá ní  kráso-
vý ch vod pro jejich lehkou zránitelnost, dnes zác í nájí  bý t týto vodý str edem zá jmu, ániz  bý stej-
nou me rou býlo dbá no o jejich kápácitní  á hlávne  hýgienickou ochránu. Ná s  vý zkum, podepr ený  
o dlouholete  zkus enosti á pozorová ní  není  jen výjá dr ení m státu quo! 
 

 

Abstrakt k překladu 
 

 Desetilete  pozorová ní  á zá kládní  vý zkum pr iná s í  poznátký vý známný ch zme n hýdrolo-
gický ch á speleologický ch pome ru  v Jiz ní  c á sti Morávske ho krásu. Stupn ují cí  se suche  periodý 
zpu sobují  vý známne  zme ný v krásove m podzemí  á jeho hýdrográfický ch pome rech. Pr í spe vek 
pr iná s í  nejen konstátová ní  probí hájí cí ch zme n, ále pr ispí vá  i k u váhá m o pr í c inný ch souvislos-
tech jednotlivý ch jevu . Je do jiste  mí rý várová ní m pr ed moz ný mi ná sledký postupují cí ch de ju  
pr í s tí ch. 
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