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GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
CHK0 MORAVSKÝ KRAS
Geografic informatíon system of the Protected Landscape Area

(PLA) Moravian Karst
[V^N BALÁK

Správa CIIK0 MK, Svitavská 29, 678 01 Blansko, tel: 0506/417 825, e-mail: schkomk@iol.cz

Wery compllcaied sur:Íace and underground karst

sti"ctures ďihe PIA Moravlan karsi inierlacing with otluzr natural
and socioleconomic iiems oÍ all proiected area mean very

prob(emaiicdesicionmakingoítheauthorio/o|proteciiorLoílhe
riai..re -Adrninisiraiion o/PIÁ Moravian karsi not only about
maiier oíproieciion of proper karst phenomenons, bui also al)oui
protection of tlw Moravian karsi entire.The Moravian karst has
very rugged iopography and wiih lump of kncrwledges firom
different disciplirns li is an opiimal area for use oÍ Geographic
lnfiormaiion Sysiem (GIS). For quality solvjng of problems in

proiecied area the GIS on base o/ data in PC ARC/INFO and
ARCVIEW formai b}i ihefirm ESRl has been insialled. l;oday ihe
system coniain compleied graphic and daiabases daia aboui ihe
Moravian karsi in scale oÍ ihe Bme map of ilu Czech republic
J ..10000 (planimetry. altimetric. waier.f;orests. items abou( rtght

ariiculation -land regisiers. communiiies, disiricts, seats. borders

o/ ilw PLA Moravkin karsi, borders of ihe especially proiecied
areas eic.). Tln special chapier are map levels wiih geological
construciion of ihe Moravian karsi orograp hic, phyiogeographic
ariiculation of area or wíih aliirr\etric data Vlery imporiani role in
ihe system has circumscrlbed siaie maps from scale of I ..100000

to scale oÍ I : 1000. including scales of cadascral maps. Digiial
cadascral maps are gradually eniered lnto the sysiem [ndivisible

pari of daia aboui area are tlu3 screening data cu well, in the case
of ihe PIA Morcri)ian karsi ihey are called rriaps of ZM Czech
republic I .10000 (ZABAGED 2) and a su.Ie oÍ scarmed and
ira"fiormed aerial phoiographs in a scale ] :5000. On this daia
reassumlng the series o/"!arly ioplcat data, which are in direci
siruciureo/proieciionoÍthk;area-zoningofPLA.iheareasystem
oíecological stabilip} results of botanical and zoological iwenJory
researclns eic` The specif iic pari oÍGIS o/ihe PIA Moravian karsi
Ls a digital data process\rig of surfiace and uriderground ki]rsT

phenomenons. Tlw ouigoing resuli oí geographic infiormation
system of PLÁ rii a digiial model of karsi area with possib\(iy of
searching affiinities between particular items in landscape and

therebyalsoapossibiliilesfiorsearchingofanopiimalalierriates
o{sotving appropriaie prol)Iems againsl the stale rialure prolectiorL

ochrany přírody - Správy CHK0 Moravský kras nejen o
záležitostech ochrany vlastnlch krasových jevů, ale i o
ochraně Moravského krasu jal(o cell(u. Moravský kras je
dlky značné členitosti terénu s velkým množstvlm
poznatků z nejrůznějšlch vědních disciplín optimálním
územím pro nasazení geografického informačního
systému (G[S).
Ke kvalitnímu řešení střetů zájmů v chráněném
území byl na Správě CHK0 Moravský kras zaveden GIS
na bázi dat ve fomátu PC ARcflNFo a ARcviEw Ď ESR].
V současné době systém obsahuje kompleml grafické a

databázové údaje o Moravském krasu v měřítku Základ"'
mapy ČR 1:10000 (polohopis, výškopis, vodopis, lesy,

údaje o správním členěnl - katastry, obce, okresy,
intravilány sídel, hranice CHKO Moravský kras, hJ.anice
zvláště chráněných územl apod.). Zvláštnl kapitolu

představujf mapové vrstvy s geologickou stavbou
Moravského l(rasu, orografickým, Dtogeografickým
členění úzx:mí, nebo s výškovými údaji. Důležité místo
v systému hraj( i popsané klady ]istů státních map od
měřítka 1 : 100000 až po měřítko 1 : 1000, včetně měř(tek
katastrálních map. Do systému jsou postupně zaváděny i
digitální katastrální. Nedllnou součástl dat o území jsou

také rastrová data, v př{padě CHK0 Moravský kras se
jedná o tzv. mapy ZM ČR 1 : 10000 (ZABAGED 2) a sada
scanovaných a transformovaných leteckých snlmků
v mělftku 1:5000. Na tato data je navázána série úzce
tématických dat, které jsou v přímé vazbě na ochranu
tohoto území -zónace CHKO, územní systém ekologické
stability, výsledky botanických a zoologických
inventanzačnlch průzkumů apod. Zcela specifickou částí
GIS CHKO Moravský kras je digitální zpracování

povrchových a podzemních krasových jevů. Výstupem
geografického infomačního systému CHKO Moravský
kras je digitá]n{ model krasovélio územf s možnos{(

Velmi složité povrchové a podzemní krasové

vyhledávání vztahů mezi jednotlivými prvky v krajině a

stTuktury CHKO Moravský kras provázané s dalšfmi

tím i možnosti hledánl optimálních variant řešeni'

přírodn(mi a socioekonom ickými prvky celého chráněného
území znamenaj l veLm i prob lematické rozhodovánf orgánu

přlpadných konfl iktů proti záj mům státnl ochrany prlrody.
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EXPLORATION OF THE DEEPEST AND LONGEST
CAVES 0F SIBERIA
ANATOLI BOULYTCHOV

lnstitute of Geophysics SB RAS, Koptyg av.3, Novosibirsk,630090 Russia
fax:+3832-33-34-32, e-mail:

hogoev@uiggm.nsc.ru

Resume
An exploraiion of karsi massifs o| mouniainous Aliai
began since ]978 and gaiie a discovery of a iechnically mosi
dlfficult cave in Siberia (Altaiskaya cave) and a deepesi one
(Kekiash ccrve)` In winier 1997 in Kekiash cave ihe deepesi poini
(-350 m) seemed io be revealed` Tío reach a coniinuaiion one has

io dwe a deep, narrow, complex sump` 81g Oreshnaya cctve (East
Sayan) is well known like a (origest in ihe world labyrinth tn
conglomeraies. Ii was fiound in I 964 and for many years siayed
only ) ] krn length. Since ]978 successive disccrveries gradually

increased the lengih. In I 998 a rww sysiem wasf;ound. A lengih

occMrred io be preliminaryw 47.7 km and represenied a very
c omplex, varlous lri struciure labyrimh.

A]taiskaya and Kektasli caves
The cave Altaiskaya (-240 m, 4460 m) was already
properly described with a detailed map @oulytchov 1977).
This cave is famous for its high (40-180 m) hanging or
sheer walls ascensions in oTder to get upper storeys ftom
lower ones. Climbing is usua]ly artificial. To overcome
all obstacles one needs to use more than 700 m of vertical
rope railings. Altaiskaya cave is situated in 10 km to the
west fi.om Kektash one.
Kektash cave is located in 15 km to the northwest fi.om village Kam]ak on Seminsky range of Altai

moLintains on a plateau "Clean Swamps". Altitude of an
entrance is 870 m; a basis of eTosion is 380 m. Before
1984 cavers knew a 20m shaft interrupted by a huge stone
wreckage. Bamaul and Novosibirsk groups could uncork
it. ln winter 1984/85 Domogashev S. reached a point -

river only appeared fi.om under a wall and almost at once
disappeared in a deep crack. Now it`s yet a final Sump 111
-350m with uncertain water depth. The map of Kektash

cave is published here for the first time.

Big Oreshnaya cave
Big Oreshnaya cave is located in 3 km to the east
ffom village with the same name in Mansky region of
East Sayan. Altitude ofentrance is 590m; a basis of erosion
is 350m. A cave is developed in brown-red conglomerates
of low Ordovic with significantly contained limestone and
dolomite pebbles filled in gravelites of quartz-calcitedolomite material. There are lots of lakes. stTeams with
temporary or continuous water flow, several sumps. a
number of gaps, shufts, huge faults, many places with
beautifiil draperies and stalactite cascades. Much clayeysand-ale`/rite material is Jocated eveTywhere on a floor of
cave passages and grottos (Tsykin 1985). There is no
distinct storeys in a cave. Labyrinth is very intricate,
tangled and too complex. A reason of a rare karstification
of this cave conglomerates may be in a big porosity and
significantlydevelopedcracksofrocks(Tsykinl990).Also

geomorfologica] position of cave massif is favouable for
penetration and movement of underground waters.
First significant djscoveries were made since 1968

by clubs of Krasnoyarsk. Main contributions were made
by Bobrin V., Dobrovolsky M., Konosov V„ Medvedev
A., Larionov N., others. In 1978 the big system named
tlTovosibirsk State University was revea]ed with leadership
340m, Boulytchov A. climbed up to an ancient cave storey, o fA. Boulytchov. We overcame the waterfall .`Adventure"
made a map. The Old river cascades are rich of dripstones, against a water flow, left behind a long naiTow passage
stalactites and rimstone dams. Kektash from local half of which filled by water and found spacious system
of galleries witi big crystal calcite flowers on a clayey
]anguage means Blue stoT`e. Rocks in cave are presented
floor. In 1985 "Ohlomony" club (Panov V.) found a huge
by limestones of low Cembriy and maTbles ofblue colour.
The cave became at once a deepest in Siberia (Boulytchov system "February". In 1988 Boulytchov A. climbed up 70
m shcer wall and wíth a help of Struchkov 1., Rogoizin
1996). Almost a]l shufts are with wateTfal]s. A main
D., Zhdanov A. has discovered three tremendous systems
cave rjver disappeared in Sump 1 on -263m. In 1996
"Strem-Lotos-Siberian''. Zcherbakov V. was a leader of
Zholudev A. dived the Sump 1 and found a new galleiy
but soon rested in a new very narTow sump on -303m very significant discovey in 1990. "Galaxy way" system
found has unusual draperies with luminescence of a cave
(fig. 1). Winter 1997 presented two discoveries fi.om an
ancient river located on a gallery "Sea avenue". Zholudev milk. The same was found in "Siberian" system. One of
A., Alexandrov A., Shabanov A. overcame a lateral Sump pas§ages of "Galaxy way" leads to the second exit of the
cave. In 1992 Antipov S., ProhoTov V. revealed a very wet
11 -318m and have revealed the main cave river
continuation located lower than the sump on -303m. But system "lvan-Kopalo" and spacious ``Mazodrom". They
again the recent river hid in stones. Another new system followed along a stream with continuous water flow and
was found roundabout a mud sump on "Sea avenue". constantly dug a pebble, sand and clay. "Ivan-Kopalo"

Again a contemporary strong river was revealed. But the

system consists mainly fi.om naTTow passages with small

Ivh lnternatlonal Meeting of Cavers in lhe Moravlan Karst
lť Natlonal Si)eleologlcal Congress (Jedovnlce, 1999)

Fig. 1 -Kekúsh cave (L=2300m, H=350m),Altai. Gydroniveliring performed in july'98 (with Boulytchov A. leadership).
A - unwrapped vertical section, 8 - plan, ®®®® - contemporary i.iver with continuous water flow.

halls seldom met. "Mazodrom" system consists of a lot of
high and wide grottos md galleries.
The seismicťlectric effect geophysical method
(Boulytchov 1998) used gave an information to predict
ffom a surface the system "Zastrem" what one year later,
in 1993, was discovered by Shundeev S. Noted above
method allowed to determine the cave cavities from a
surface if a depth of cavity didn't exceed
10-15 m
(Boulytchov 1997). "Zastrem" system was located very
close, in some places 2-2,5 m, to a surface. In 1994 the
author climbed up a wall 40 m above a bottom sump and
has revealed there a system "Over lake". And at last in
wiTiter 1998 Zcherbakov V. dug a nanow passage and

has got the newest system "Nikitkiny Gorki" named in
honor of his son birth.
From the main entrance the cave depth js I 55 m;
the bottom sump has 35 m depth; the highest point of
"Zastrem" system has exceeding 44 m above the main
cave entrance; hence the recent cave amplitude is 234 m.
The mapped length is preliminaryly 47700 m. All separate
systems (fig. 2) of ti`e cave are mapped carefiilly but it's
difflcult to unite all of them to a whole indivisible general

map; so Íiowaday a perfeci whole map doe§n't exist yet
completely. It'll be perfomed in some years. Evidently
Big Oreshnaya cave will present other new systems to
cavers who tend persistently to make discoveries and will

4IW. mezniárodnl seikán( speleologů v MOTuvském lirasu
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Fig. 2 - Scheme-plan of correlation of different par.s and systems of Big Oreshnaya cave, L=47700 m, H=234 m, East
Sayan, spring 1999. Datas are presented by Zcherbakov V„ Rogozin D. (Krasnoyarsk).

become over 50 lm for certain.
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KARST 0F THE INNER DINARIDES
IN WESTERN SERBIA
JELm`'A CALlc-LjL.BojEvlc
Geographic lnstitute „Jovan Cvijic" of the Serbian Academy of Sciences and ArB
Djure Jaksica 9, YU-11000 BelgTade

Wtiat is usually considered by the tem Dinaric Karst
refers to the karst of {he Extemal and Central Dinarides,
with predominately carbonate rocks and typical karst
featues well known throughout the world. However, the
Dinaric mountain range as a geotectonic unit is more
extensive than the area of typica] Dinaric Karst. To the
Norih and North-East of the Central Dinarides, thei-e are
so-called lnner Dinandes, which stretch to the Drava and
Danube graben (respectively) on the North, and to the
Velika Morava River (its gTaben) on the East. ln the fiTst
hal fofthe 20th century, tiie lnner Dinarides were considered
a kind of „transitional zone" between the Dinaride§ on one
side, a[id the Pannonian Basin and Rhodopean Mountains
on the other; mostly due to certain morphological
differences and, to a degree, different geological
composition than in the Dinarides. However, further
detailed geological re§earch done in fifties and sixties
showed that the „transitional zone", by its tectonic and
general genetic characteristics entirely belongs to ihe
Dinaric mountain range.
As for the territory of Serbia, the lnner Dinarides
are situated in its westem part. The ]ime§tones in that area
are dominantly of Triassic age, while the Jurassic is
represented by diabase-chert fomation (ophiolitic belt),

and the CTetaceous by flysch formation. The fact that the
limestones aďe on wide areas sandwiched between noncarbonate rocks below and diabase-chert fomation above,
caused a sígnificant extent of siphonal circulation of

groundwaters. Places where limestones protrude fi.om

overlying formations are characterized by suface karst
morphology, as well as by swal]ow holes and kaTst springs
at the contacts.

In the lnner Dinarides the caves are not very
n`merous, but are quite long, given me complex conditions
in which they were developed -a mosaic of many different
kinds of rocks and their specific stratigraphy. In the area
which is situated c]osest to the typical Dinaric Ka].st, there

is the longest cave in Serbia -Usacki Pecinski Sistem (6200
m), near the town of Sjenica. It is a through cave whose
two entrances (among fou) are located in the canyon of
the Uvac River, famous of its entrenched meanders. The
cave Stopica Pecina (2160 m) on Zlatibor Mt. is
chaTacterized by extraordinarily deep rimstone dams (5-6
m). WoTth mentioning is also the cave Tubica Pecina, with
a length of 1928 m. Further on to the North, near the towri
of Krupanj` there is the cave Kovacevica Pecina (928 m),
which is the only cave (in this region) developed in
Carboniferous limestones. One of the most extensive
continuous karst areas is the Lelic Karst near the town of
Valjevo. ln the Lelic Karst, there is the deepest pit in this

part of the lmer Dinarides ash Dragov Ponor, with the
depth of 184 m.

Heterogeneous geological composition, as well as
the significant reverse tectonic movements, caused a
specific and interest!ng development oÍ karst in (he lrmer
belt of the Dinaric mountain range.

HIGH-MOUNTAIN NATURAL BRIDGES
0N DURMITOR MT.
PREDRAG DJlrROVIC

Geographic lnstitute ,Jovan Cvijic" of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Djure Jaksica 9, YU-l I 000 Belgrade

Durmitor Mountain is situated in noTthem part of
Planina. It covers the area of 100 squaTe kilometres, and
Montenegro, between the canyons of the Tara River and
the highest peaks are up to 2522 m a.s.l., with 2/3 of the
thesusicaRjver,andthemountainssinjajevinaandpivska
peaks exceeding 1800 m a.s.l. In the geological
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composition, the limestones are dominating, and noncarbonate rocks are of lesser extension.
In the Pleistocene, during the §trongest glaciation,
Dumitor was covered with continuous ice sheet. Except
the valLey glaciers, there were a]so plateau md piedmont

through the ljmestones, but sank and thus fomed the nahiral

glaciers. In that time, 25 glaciers existed on Durmitor. The
snowline was about 1400 m a.s.l. on the southem side, and
about 1700 m a.s.l. on the east. During the periods ofweaker

processes. During most part of a year, the more or less
snow stays on the mountain. Snow accumulations are biggeT
on the slopes which are not too steep and nor exposed to

glaciation, the snowline was at 1700 -2050 m a.s..l.
Nowadays, the climate of Durmitor is mouniainous.

winds. On the sides of the glacial valleys, in the summer
time, the snow acciimulates in the forms of long and narrow

bridges.
At the end of the Pleistocene, all glaciers on

Dumitor melted dowTi. ln the cirques and in the glacial
valleys, cryo-nivation processes replaced the glacial

Average yearly temperature at tiie foot of the mountain,

accumulations. The meltwater flows in a diffiise way and
during the period 1958-1993 was 4,7 °C, and yearly sum acts as a factor of physical and chemical erosion upon a
of precipitation for (he same period was 1450 mm.
part of the fomer glacial valley síde. The process which
Isothermal contou of 10 °C for July goes along the starts is the flattening of slopes, and it lasts until long,
elevation contou of 2380 m a.s.l. Present tree line on narrow terraces are formed (parralel with the direction of
Dumitorisat1800-1900ma.s.l.Byacombinationoffossil a valley). Those terraces are being cut by water at some

and present forms and processes, in the conditions of places - meltwater does not flow surficially, but finds
present periglacial climate, natural bridges were fomed fissures in limestones and sinks. The length of the
and they genetically belong to three groups:
uderground flow is very sma]l, because tie water flows
- glacio-f]uvio-karstic
out on the escarpment of the valley side. Fissures are
- nivation-karstic
enLarged into the channels of bigger dimensions, above
- glacio-colluvial
which narrow ceiling is fomed as a natuTal bridge.
The first type was formed in the fluvio-karstic
The last type of high-mountain natural bridges on
process which took place after the glaciation. At the end of Duimitor is fomed on vertical parts of the Pleistocene
the glacial period and withdrawal of the glaciers, fluvial glacial valleys. The transversal ridges diveige flom the sides
and karstic proce§ses started. The river network was of some valleys. The ridges are exposed to intensive
fomed, which used the fomeT glacial morphology as a mechanical and chemical processes of physical rock
drainage system. Composite valleys, with narTow and wide degr@dation. In the par.s of the ridges that are to a great
parts, were formed. During the Holocene, in the small
basins of the Pleistocene glacial valley of Komamica, the
river accumulates the fluvial sediments. amd in the parts of
the g]acía] valley which remained higher, it cuts short, but
very narrow and deep canyons. In ce]tain parts, the
entrenching was so intensive that the river could not cut

extent tectonically altered and cut by deep fissuTes, these

processes aTe the most intensive. Degradation of rock flom
both sides of tiie ridge enlarges the fissure until the final

breaking through the ridge and formation of a natural
bridge. Ih the fomation of this type of natiďal bridges. the
fluvial process did not take part.
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PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS
0F THE WATERS 0F THE MICULA'S CAVE AND THEIR
CHANGES ALONG THE LONGITUDINAL SECTION
OF THE UNDERGROUND RIVER
(BIHOR MTS., ROMANIA)
FEKETE ALEXANDR['' - LÁZÁR TiBORZ
' "Emil Racovitza" Speological lnstitute -Cluj Branch; Crysis Caving Club Oradea; 3700 0radea B-dul. Stefan cel
Mare nr.112 ap.35

2 Electricity Company Oradea, Crysis Caving Club OTadea; 3700 0radea, str. George Enescu nr.16 ap.4

The study of karst waters can offer important data
about a cave-system and karst areas. Our research follows
the characteristics of the main stream as well as of its most
important iributaries and iheir influence on the
characteristics of the main stream. We noticed that along
the 900 m of the longitudinal section of the underground

river the physical and chemical properties of its water
mdergo a slight, but perceptible change. Trying to find
answers to the possible reasons for the change of the
components we check the role of the geological structure
as detemining the physical and chemical properties of the
nver.

CHEMIE KRASOVÝCH VOD V SYSTÉMU JESKYNĚ
BOHEMIA (MT. OWEN, NOVÝ ZÉLAND)
Karst Water Chemistry in the System Bohemia Cave, Mt. Owen,
New Zea]and
DA`'ii) HAVLíČEi( - RADKo TÁSLER
Česká speleologická společnost, ZO 1-11 a 5-02 (Czech Speleolgical Society,1-11 and 5-02)

Resume
Samples of underground water in the sysiem

novozélandským jeskyňářům jeskyni prodloužit na
dvojnásobek a dosáhnout hloubky okolo 550 m.
Výprava českýchjeskyňářů v roce 1994 zmapovala

Bohernia Cave were analysed to determine ihe conteni of
HCO;, CO]]-, ftee Cor, MI'+ , Cd-, Fe and Mn. nable 1dalšl kilometry podzemnlch prostor s celkovou denivelací
contain all the infiormation about sampling places and

660 m.

Tlable 11 all the analyiical data. On the Fig. 1 is depicted

Novozéland`ané obj evili začátkem devadesátých let
v oblasti předpokládaných homích vchodů do systému

the depandance of toial mineralizaiion (HCO;
concentraiion) on position coordinaie, which ls equal ihe
disiance of sampling place firom the resurgence along ihe
underground waier sireem.

jeskyni RJiapsody s homím vchodem ležícím asi 45 m nad
nejvyšši.m známým mlstem v Bohemii a s hloubkou cca
150 In.

České výpravě se v roce 1997 podafilo obějeskyně
V roce 1990 byla výpravou českých jeskyňářů

objevena jeskyně Bohemia s dómovitou prostorou o
objemu cca 1 000 000 m. a unikátnl aragonitovou
výzdobou. Tehdy bylo zdokumentováno asi 3 km chodeb
s převýšenfm cca 400 m. Do roku 1994 se podaŤilo

propojit a popsat tak systém více než 700 m hluboký s
celkovou déll(ou přes 10 km. Zároveň byly učiněny pokusy
o prokázání souvislosti podzeinnlho toku odvodňujlcího
Bohemii s vývěrem v údoll Fyfe River, který leží výškově
asi 50 m pod posledním známým místem v Bohemii.
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1

'

3300

poč.'
dc!'i

doů

1"

l.,l,'ivnl

15

pnmkovymcmdr

vRhaDsodv

23 31997

6

odokovymeandr

vRhst)sodv

5 3 1997

6

'

2950

10

skapová vodasevernéodSevDólu

12 3 '997

6

0

3180

'4
20

DTTO

20 3.1997

2

0

3180

S'ízák

26 3.1997

4

3

3180

19

26 3.1997

4

3-4

3250

8

Kmát
Apcnd,x

8 3 1997

2

2

3000

13

Rhapsody,úroveňspqen( sBohcmii

17 31997

2

2

2800

'8

Chrjsovachodbazačá`ck

26`3 1997

4

4

2950

-souiokmcmdrů

24

DTTO

14 '997

10

ChrisovachodbapredpritokemzDrava

26 3 , 1 997

4

4
4

2950

17

4

jezero pod 1žcb,lkem

1 3 1997

2

2

29m

7
9

DTTO

5.3. '997
10.3. ' 997

6
4

2

DTro
mgh"y, Vodo`Daddodómu

28 2.1997

1

3-4

2900
2900
2200

23

1. primk zpravadovclkychdómů

313.1997

9

2

2]50

2

Chrisovachcdbaústldodómu

28.2 1997

1

4

2L00

1

2700

2

3

DTro

13.1997

2

22

Chrisovactlodbazas"tokem sHiEltmv

3 ' _3_ ]997

9

4
4

2'00
2000

12

pŤitok zprava ubodu3'0

' 2 3_ 1997

6

2-3

1750

„

odbk z Mitů

12 3_1997

6

5

1600

'6

iczeio na dnč

4,3, ' 997

2

0

5

predpokJádanýyÝvě,

4 3 1997

2

5

800
0

2'

Chrisov8chodbaIvýraznÝ

27 3.1997

5

3

2700

Tab. 1 -Odběrová mlsta vzorků vody a data odbčrů. Vysvětlivky k hodnocení relativního i)růtoku: 0 -stagnující voda Oczera),
1 - sotva znatelný tok v zá[.odcích meandrů, 2 - tok v meandru nízké vydatnosti, 3 -tok v meandru vysoké vydatnosti, 4 - tok
vc velkých dómech (homl část), 5 -odtok z velkých dómů.

Existujícl systém tak m.j. umožňuje studovat lahví se šroubovým uzávěrem tak, aby neby]a během
chemismus krasových vod od skapů v homlch partiích mnspom v kontalmJ se vzduchem . Po dopravení do polní
Rhapsody, přes průtok obrovskými dómy, kde voda protéká laboratoře (průměmě asi po 2 hodinách) byla analyzována
převážně po nekrasovém podloží 9litů, až po vývěr m obsah volného C02. Ostatnl stanovenf byla provedena
odvodňujícl jeskyni na vzdálenost cca 800 m vzdušnou do 24 h po odběru.
V tab. 1 jsou uvedena odběmí mlsta a data odběru
čarou od posledního 2námého místa s převýšením pouhých
50m.

jednotlivých

Vzorky vody byly odebíiány v období od 28.2. 1997
do 1.4.1997. Voda z některých odběmlch m[st byla
odebírána několikTát, aby bylo možné sledovat závislost
m počasl.
Voda byla odebírána do litrových polyeflylenových

4,6,8,10,13,15,17,18,19, 20 a 21 leží v karbonáte€h v homí

vzorků.

Mlsta

označená

člsly

části jeskyně, mJsta označená čísly 1,2,22,23 a 12 leží ve
f}Jlitech a místa označená 11.16 a 5 opět ve vápenclch po

odtoku z Dlitů.

Vzorky vody byly analyzovány běžným i metodami

vzorek č.
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Ca`-

[mg/l]
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6.0

1

23

104

2

3.5

101

1.3
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analýzy krasových vod, titračně byly stanoveny obsahy

Podobné obrázky lze zhotovit pro všechny sledované

HCO.-, CO,2.. voLného C02, Ca2+ a Mg2', kolorimetricky veličiny.
- dále lze na základě směšovacfch rovnic vypočltat z hodnot

pak obsahy železa a manganu komerčně dodávanými
soupravami „Aquaquant" D Merck.
Tab. 2 udává výsledky analýz odebíraných vzorků.
Z experimentálních dat uvedených v tabulce lze zlskat
zaj]mavé infomace rů2ného druhu:
- za prvé lze sestrojit diagramy závislostf jednotlivých

sledovaných veličin na poloze odběmího místa. Pro

jednotnou definici polohy odběmího místa byla zvolena
odhadnutá vzdálenost po toku k předpokládanému vývěru.
Pokudtotižvšechnavodavytékázjeslqměpředpokládaným
vývěrem, lze pak přiřadit každému odběm(mu místujednu
hodnotu polohové koordináty` Z hledjska výkladu

mineralizacejednotlivýchtokůpředsoutokemaposoutoku
poměr průtoků. V této studii bylo této možnosti využito
tam, kde byl soutok známý, právě k přesnému určení
poměru průtoků a dále pak tam, kde se soutok pouze
předpokláda]. k zhodnocení. zdali mohou předpokládané
zdrojnice yytvořit výsledný tol(. V takovém přlpadě musely
ležet výsledné koncentrace všech sledovaných veličin pro
spojený tok v rozmezf hodnot pro jednotlivé pŤítoky,

vypočtený poměr průtoků z každé sledované velič iny musel

poskytnout přibližně stejnou hodnotu a tato hodnota musela
odpovídat realitě (vizuálně odhadnuým relativním

probfliaj ících procesů by sice bylo vhodněj ší sledovat dráhu
průtokům).
toku, kterou uŽ voda vjeskyni uazila, avšak tuto souřadnici • stanovenh s]edovaných ve]ičin na témže odběmím místč

lze velmi těžko odhadnout vzhledem k praktické
nemožnosti uTčení m(sta průniku vody do podzemí. Navíc
po každém soutoku by tato souřadnice pŤestala být jediná.
Voda spojeného toku by totiž pak musela být
charakterizována dvěma nebo vlce polohovými
souřadnicemi. Obr.1 ukazuje závislost koncentrace HCO,.

(celkové mineralizace) na poloze odběmího mlsta.

v závislosti na průtoku (charakterizovaném dobou odběru
ve dnech od posledního vydatného deště) lze sledovat
změny v koncentracích sledovaných veličin včetně
molámmo poměru Ca/Mg s vydatnosti toku. Týká se to
odběmího místa 10 (14) -skapová voda sevemě od Sev.
pólu, 4 (7,9) -Highway, vodopád do dómu, 2 (3) -Chrisova
chodba, ústl do dómu a 18 (24) - Chrisova chodba, začátek.

VLIV SRÁŽEK NA SKAPOVÉ VODY
V MORAVSKÉM KRASU
lnfluence of the Precipitations on the Drop Waters
in the Moravian Karst
JAN HIMMEL
Úprkova 15, 621 00 Bmo

Résumé

The author describes ihe disiribuiion oíihe prec\pltaiio"
and ihe disiribuiion of tlw runof f oÍ inf iilirans during a average
year Jlrom ihe period oíyears I 987 - 1998. This measuremerits
have l)eer. perf;ormed by means oÍ the auiomaiic registraiion

Průběh křivky srážek jako měsíční pod{l z celoroční
sumy srážek v průměmém roce podává na gTafi] č. 1 krivka
A. Teoretické průměmé měslční množstvl si.ážek v
průměmém roce by Činilo 628,7 : 12 = 52,4 mm srážek.
Nad průměr se dostávají měsíce květen až záŤl s vrcholem
v červnu, kteý se jevf pro jižnl část Moravského krasu

statlon wiih a computer in the surrorundings of ochozská cave in
Moravlan Karsi. The rriost ef feciive inf iiliration was observed in
ihe momhs between Jariuary - May with ihe maxin.um in March
The average yearly effeciiýeness of ihe in/iliraiion was 8.7%.
TheauihorsiaiedihelcíwerspeclfiicrunoffoÍir[fiiltraiesfiromihe

jako si`ážkově nejbohatšJ s průměmým měsíčním úhmem
92,4 mm srážek, tj. 14,7°/o z celoročnf sumy srážek. Ostatnl
měsíce jsou srážkově podprůměmé, zejména leden, únor,

karsi surrounding (] ,7 1 . sec-' . Icnť]) and ih€ hlgher specifiic

brezen a listopad.

s:wfiace runoff from ihe un-karsi caichmeni area (3.02 I . sec-' .

V červenci 1997 byly zaznamenány enomní srážlqí,
vyvolávajlcf stoletou vodu, které na stanici v Bmě Kníničkách představovaly 3 , 5 násobek průměrné hodnoty
z let 1966 - 1990. Průměmá hodnota pro červenec bez roku

k"2)_

V Ochozské jeskyni v j ižní části Moravského krasu
sleduje autor od roku 1987 skapovou odezvu infiltrovaných
vod na množswí a časovou distribuci srážek. Váriabilitu

obou v průběhu roku vyjadřuje graf.

1997 by by]a jen 54,7 mm, tedy nižšf. Křivka A v mlstě
měsíce července by pak byla poněkud nižšl než následná
srpnová.
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Křivka A'na grafii (obr. 1) představuje měsíční

rozdělení srážek v průměmém roce za dlouhodobé období
32 let (1966 - 1998) podle srážkoměmé stanice Bmo Kníničky.

S křivkou A průměrných hodnot za autoTem
sledované obdobl 1987 - 1998 vykazuje v podstatě shodu
. Bylo tedy období výzkumu jedenácti posledn[ch let

dostatečně reprezentativn í pro stanovení závěrů s obecnou
platností.

Průběh křivky stoku infiltrátů jako podíI

podzemnmo odtoku z celoročnmo skapovým mlstem E v
Ochozské jeskyni podává křivka 8. Teoretická průměmá
měsičn{ s`ima stoku měřen]m místem E by byla 20 065,4 :
12 = 1672,11 za měsfc.

Jako období nadprůměmého stoku se jevl měsíce
leden až květen s výrazným maximem stoku v březnu.
Ostatní měsíce jsou podprůměmé.
Poměrový pokles skapů v únoru je

(8) proti sobě (zati.mco se srážlq/ zvyšujl, skapů ubývá)
]zepřipsatvlivunastupujÍcÍvegetačnísezóny,tedyrozvoji
vegetace a celkovému oteplování, coŽ zvyšuje hodnoty

prostého výparu a nastupuje yýrazná evapotranspiTace
rostlinným krytem. Voda je vegetacl odčerpávána až ze
2načných hloubek, průrůsty kořenového vlášenl stromů
sahají mnohdy až do otevlených jeslqmnlch kaveren více
metrů hluboko (v Hadici Ochozské jeskyně asi 6 - 7 m).
Podll skapů v roce se opět zači'ná zvyšovat od
listopadu: nadzemnl vegetace bud' uhynula nebo ukončila
fotosyntetickou aktivitu a zastavila růst organické hmoty.
Na obr. 1 je ještě vyjádřen měsíční podíl
infiltTovaných vod (skapů) ze sumy měsíčnfch srážek
křivkou C.

Z celé sumy za průměmý rok dopadlých srážek ve
výši 628,7 1 . m-: od(eče jako podzemní odtok infiltrátů

vái)encem jižn]' Části Moravského krasu 54,85 I . m.2, tzn.

že podíl efektivních srážek Činl 8,7°/o. Podi'l vy`ižití srážek

zapříčiněn dovršením největší hloubky zámrazu a

transferem do zóny vertikální kTasové cirkulace je v

zamrznutím vodnl zásoby jak na povrchu tak v půdním

průběhu roku výrazně neromoměmý, jak vyplývá z kři vky
C (obr. 1).

profilu.

Na křivce 8 (obr. 1 ) pak následuje celkem plynulý
úbytek jnfiltrátů až do měsíce srpna. Nesrovnalost v
okohosti, že od březnajdou obě krivky srážek (A) a skapů

Největší využití srážek je v měslci březnu, což však

je částečně zkresleno táním srážek kumulovaných na
povrchu terénu jako sníh z předchozlho období zámrazu.

0/.

Obr.1 -Poměmé rozdělení srážek (A), dlouhodobý průměr ročnílio rozdělenl srážek -Kmfničky 1966-1998 (A`), skai)ů na
lokalitě E v Ochozské jeskyni (8) a měsíční podíl podzemního odtoku vzhledem ke srážkám (C) v pTůběhu pTůměmél`o roku
(1987 -1990, ]992 -1998).
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Táké ledenje infiltračně efektivnl. V těchto dvou měsíclch
přechází do podzemnmo odtoku 35 -38,9% ze spadlých

srážek v tu dobu. Od května do konce roku je procento do
vápenců Moravského krasu infiltrovaných srážek nižší než
činí měsíční průměr z celoročnflo vztahu srážek a infiltrátů.
Nejmenšíefektivnostsrážkovéinfiltracevjižn(části
Moravského krasu připadla z jedenáctiletého průměru na
mčsíc srpen, kdy pod(l vsáklých srážek činil pouze 0,9%.
Také měslce září a říjen mají podobně nízkou efektivnost
infiltrace.

Spccifický odtok, měřený na spodu zóny vertikální
krasovécirkulacevochozskéjeskynijakoodtokpodzemní

je v piůběhu roku podstatně rozkolfsanější než povrchový
specifický odtok z celého povodí na koncovém profilu
Kaprálův mlýn. Nejvyšší hodnoty dosahuje podzemnl
specifický odtok v měsíci březnu a dubnu (4,64 -4,79 1 .
scc-' . lcm.2), nejnižš{ v zář( a říjnu (0,08 a 0,061. sec.' . km.

2). Zjištěný poměr rozko]lsanosti mezi minimálním a

ŘJčka -KapráLův mlýn činil 4,166 mil . m3 (vycházeje z

maximálním specifickým odtokem v !crasových stnikturách
v průměmém roce představuje poměr 1:80, zatíno co z
celého povodí Říčky, v němž nekrasová část pledstavuje
3.5kráte většI Tozlohu než část krasová, je poměr mezi
m inimáLním a maximálním specificlqh odtokem méně než

průměmé hodnoty specifického odtoku 3,04 l.sec.'. l(m-2 a

1:4.

povodí 46,47 km2. Za stejné období činilo množství krasově
autochtonní vody vzniklé infiltracl srážek z krasové části

Vysoká kolísavost hodnot specifického odtoku
zónou vertikálnl ki.asové cirkulace je v podmlnkách jižnf

Celkový povrchový odtok z povodí jako průměr z
let 1987 -1990 a 1992 -1993 podle měřenl HMÚ profil

povodí 12,8 km2 pŤi průměmém specifickém odtoku 1,68 části Moravského krasu dána výrazn]h zkrasověn(m s
l.sec-'.km-20,631 mil . mJ . rok-'.

Činltedypodllkrasověautochtonnlchvodzhommo
povodí ŘJčky a jejích přltoků po profil Řlčka -Kaprálův
mlýn 15%, ostatní vody jsou krasově allochtonnl. Zde je
třeba si uvědomit, že měfením registračnlm limnigrafem
HMÚ na pTofilu Říčka -Kaprálův ml)h nejsou postiženy
vody

intersticiální pořlčnť, jejichž přesně nezjištěné

množství odchází štěrkopísčitými a sut'ovými výplněmi
údolnmo dna. Pouze část těchto vod se ve vývěrové oblasti
Říčky dostává na povrch.
Celkový odtok vod krasově allochtonních,
pocházej{clch z nekrasové části povodí 33,92 km2,
představoval v průměrném ročním odtoku ve shora
uvedených letech 3,535 mil . m3 . rok-' s průměmým

rozvojem vodosvodných cest s malou mocností zóny
absorpce. Z pěti sond otevíraných na povrchu terénu nad
několi]ka výraznými skapovými m(sty byla největší
mocnost půdního profilu 90 cm, u ostatníchjen 30 -50 cm
(l]lMMEL L993).

Zjištěné poměry jsou důležité nejen pro krasovou
hydrologii oblasti, ale i pro kvantifikaci procesu krasověnl.
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SROVNÁNÍ KRASOVĚ KOROSIVNÍH0 PROCESU V JlžNÍ
ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU S JINÝMI LOKALITAMI
Comparation of the karstific - corrosion process under
the southern part of the Moravian Karst with another localities
JAN HIMMEL
Uprkova 15, 62100 Bmo

Résumé

^verage karsi corrosion in ihe years ] 987 - J 998 was on
ih€ boiiom o|ilw vadose zone ln Ochozská cave in the southern
pari of ihe Moravian Karsi 9,05 m] . km' . year' . Iri accordance
wiih the n.uiual relaiionships among specif tic drainages in
differeni paris of ihe Moravian Karsi. ihe auihor derived for ihe
ctiichmeni area of Jedovnicw and Křtinský brook iln slze o| ihe
karsi corrosion 13.6 ri . km-2 . year' and/or ihe caichmeru area
of Punkva river ] 4,5 m] . k"2 . yearl .

Autor v(celetým měřenlm zj isti L v ochozské jeskyni

průměmou hodnotu odnášeného Caco] z vadoznl zóny,
která zde činí 9.05 m'. km'2. rok-`. Tato hodnota odpov[dá
údaji Ondráčka ( 1982), který pro hydrologiclqí rok 1979
zjistil odnos vápenců z celého povodl Řlčky (tedy i z
nekrasové Části) ve výši 12 m3 . km-2 . rok" . Roční variabilitu

odnosů vápence z lei 1987 až 1998 vyjadřuje obr. 1 a
vyplývá z něj přímá závislost na velikosti podz€mního

ITP` Intematlonal Meeiing of Cuvers in the MOTqvian Karsi
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odtoku.
Povod lm Jedovnického potoka v Moravském krasu
se 2abýval Demek ( 1962), kteú vypočítal intensitu koroze
Caco, z celého povodí potoka v množstvf 258,46 m' .

Rákouska z východnmo okraje Alp oblasti Kirchberg am
Wechsel zjeskyně Hemannshohle pro rok 1996 počltačově
zpracovanou simulaci odnosu karbonátů o hodnotě 48,0

rok.'. což při ploše povodl 28,07 km2 čin( v prepočtu 9,2

m] . km.2 . rok-'). Srážky v této oblasti Činily 798 mm,

m. . km.Z . rok.'.

podzemnl odtok 360 mm za rok tj. specificlq7 podzemní

Raušer -Štelcl -Vlček (1965) zjistili, že koroze

m` . km.2 . rok-` (minimum -maximální rozpětí 16,0 - 154,3

odtok by byl 11,41. km-2 . sec.`.

vápence je v hydrologické zóně vertikálnl cirkulace lox
vyššl než v zóně horizontálnl. Pro povodí Punkvy udávají

jeskyně 1,771. km.2 . sec-' je tedy 6,4 x nižšI. S tlm

odnos Cac03 o velikosti s m] . km-2 . Tok-' a pro povodí

koresponduje 5,1 x nižšl koroze v Ochozské jeskyni než

Specifický odtok z vadoznl zóny v oblasti Ochozské

Jedovnického potoka 6 m. . km-2 . rok-' .
Štelcl-Vlček-PIše(1969)uvádějlhodnoturočního

ve srovnávané Hermanshohle.
Uvedenl autoři uvádějí vztah odnosu vápenců z
odnosu Caco. z povodí Punkvy 25,4 m' . km-2 . rok-', coŽ různých světových oblastí vzhledem k odtoku v mm . m.2 .
jeprotizjištěnímjinýchautorůzMoravskéhokrasuhodnota rok-'. Do tohoto grafi] podle Jenningse ( 1985) uvedl autor
z Ochozské jeskyně zjištěnou hodnotu pro oblast
poněkud vyššl. Štelcl -Vlček - Panovský ( 1976) v široce
poj atém výzkumu karbonátových hom in v České republice Moravského krasu (na horizontální ose (runoff) pod 55,8

wádějí hodnoty odnosu Caco. krasovými pTameny v

mm . m-2 . rok-' odtoku, na vertiká]ní ose pod 9,5 m3 . km.
rozmezí 24,6 -85,7 mJ . km.2 . rok-' z oblasti Hom[ Moravy 2 . rok).
a dalších lokalit. Ve většině případů se však dostali do poiíží

při stanovení povodi těchto pramenů (na př. pro pramen
Jeskyně s vydamostí 19,43 1. sec-' připadlo pro inriltračni'

Siiuování hodnoty krasové koroze v Moravském
krasu na obr. 2 názomě ukazuje, že podmínky krasovění v
této oblasti nepodmiňují intenzivní krasovění, Moravský

povodí pouze 0,745 kmz, pro pramen Lanovka s vydatností kras patřl z hlediska intenzity krasové koroze k pomaleji
46,3 1. s" povod{ pouze 2,06 km2). Sami autoři uvádějl, Že krasovčjíc(muúze"'.

vydamosti pramenů 2 -4 násobně prekračují vypočtený
specificlqí odtok podzeimlch vod. Autor tohoto článku se
proto domnívá, Že vyjma hodnot z Bozkova bude třeba
všechny údaje až 4x snlžit při ohodnocování skutečné
krasové koroze v oblasti těchto pramenů. Mohli bychom

proto snad pro oblast Hom( Moravy uvažovat s odnosy
Caco] v rozmezí 15 -21 m' . km-! . rok.' (750 -790 m
n.m., 900 mm srážek v roce).
Pavuza v Hartmann -Mrkos (1997) uvádl z

Z grafu je zřejmé, Že proces krasověni' je fimkc(
velikosti spodního odtoku. To se týká i tropického krasu,
kde hodnoty krasovění jsou proti stŤední hodnotě vztahu
vyjádlené přímkou vyšší než by odpovi'dalo danému

spodnlmu odtoku.
Naopak vysokohorské a arktické krasové oblasti ležf
v celém rozsahu odtoku pod střednl hodnotou krasovění.
odpovídající danému odtoku podz€mn{ch vod.
Na povodích ostatních toků v Moravském krasu,
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Obr.1 -Závislost ročniho soecifického odnosu Caco. na snndním `ner`ifir:kém .Íltrikn MoravskÝ kras.
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A plot of limestone Íemoval rale against ruíioíl. amplitied Ííom Atkinson and Smith (1976):
AUS, Austíalia: CAN, Canada; ENG, England; GER, West Geímany; mE. líeland; lT. ltaly: JAM,

Jamaica; MAD. Madagascar: NZ. New Zealand: NOR, Norway: POL, Poland; J]R. Puerlo Rico; PYR,

Pyrenees; SWE, Sweden; USA, United Staiés; WAL. Wales; yuG. yugosiavia. H- Hemannshóhle
MK-Morovían

Karst

Obr. 2 -Podzemní odnos vápence v rozličných krasových oblastech světa podle Jenningse (1985), doplněno.

kde byly dříve různými autory zjištěny z krátkodobých
měŤení hodnoty podobné, lze vzhledem k větším
specificlqh odtokům ve směru na sever a výš očekávat
přiměřeně vyšší hodnotu než v části jižní, a to v poměru
specifických odtoků z povodl. Lze tedy pro povodl
Jedovnického a Křtinského potoka očekávat hodnotu
víceletého průměru odnosu vápenců 1,5 x vice, tedy asi
13,6 m] . km.2 . rok.' a pro povodí Punkvy 1,6 x více než v

povoď Řjčky, tedy 14,5 mJ . km-: . rok.`.

Závěr
V povodl Říčky stejně jako v dalšlch povodlch

Moravského krasu problhá korozně krasový proces ve
srovnán( se světovými lokalitami pomalu. V íceletá hodnota
odnosu vápenců, zjištěná naspodu vadozní zóny v
Ochozskéjeskyni vj ižnl části Moravského krasu činí 9,05
m] . km.2 . rok-'.
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Introduction
Tl`e Holštejnská Cave is located in a §emib]ind

Holštej n Valley at the noithem periphery ofMoravian
Karst (fig. 1 ). The cave has a character of a horizontal,

--.*
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40-50 m wide corridor filled with three accumulations of
fluvial sediments of different age. The Holštejnská Cave
represents the upper level of the ponor cave system drained
bytheHolštejnvalleyduringthecenozoic.Thelowerlevel,
called Cave No 68, is situated 50-60 m below the
._, s `lJ- .-

-Éi
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Fig.1 -Geological scheme of Punkva River tributaries drainage basins. Legend: 1) -ponoTs, 2) outlets, 3) -occasional
streams, 4) - Macocha Fomation limestones boundary. 5) - Protivanov Fm. (mainly greywackes), 6) - Rozstání Fm. (also
shales and siltstones), 7) -former diirection of drainage, 8) -granodiorites of Brno massif, 9) -Sloup CTeek drainage basin,
10) -Bílá Voda Creek drainage basin,11) -Holštejn Cave,12) -Cave No. 68.

IV. mezinárodn( seikóní speleologů v MOTavském krasu
11. národní si)eleologlcký I{ongres (Jedovnlce, 1999)

6

Cave No. 68
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Holštejnská Cave
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sinkhole No. 74

Fig. 2: Horizontal map of the liolštejnská Cave and Cave No. 68
I-XVIll -numbers of excavated corridors

Holštejnská Cave and is (fig. 2). Both levels are connected
by vertical or subvertical karst connections filled with
fluvial deposits, too. Fluvial sediments inside the
Holštejnská Cave are exposed in large sections excavated
by Local cavers during the last 30 yeais. Lithology and heavy
mineral content of these fluvial deposits were studied by

of the Holštejnská Cave (below sinkhole No. 74 -see fig.
2) the. These clayey si]ts were transported by meteoric

w.ateTs to the cave through karst chimneys connecting the
sinkholes on the karst plateau surface with the cave coiridor.
Dating or the HolštcjDská Cave sedimeDts

Přibyl (1973), GlozaT (1979), Otava and Vít (1992) and

Severa[ dating methods were used for age
detemination of fluvial processes and flowstone deposition

Vlt ( 199ó).

The Holštejnská C@ve sediments

The studied section is exposed in excavated corridor
No. XV. This section is perpendicular to the flow of
subsurface stream. The oldest fluvial accumulation is
fomed by sandy gravel with strongly weathered greywacke
pebbles. Relics of sandy silts are occasionally preserved
on the suface ofhis accumulation. These fluvial sediments

are covered by relicts of eroded tlowstone layers (fig. 3).
The middle fluvial accumulation fomed by clayey silts
with carbonate concretions, limestone clasts and lenses of
re-deposited underlying sandy gravel is aJso covered by
flowstone layer relics. The thjrd fluvial accumulation fills

chaimels incised into older fluvial bodies. These youngest

fluvia] deposits are fomed by clayey silts with horizontally
lying, locally cross-bedded sands (fig. 3). A thin flowstone
layer was deposited on (he surface of (hese youngest
sediments in some parts of the cave corridor. Fine laminated
inrittration sediments were deposited in the southem part

in the Holštejnská Cave. '°Be and 26Al dating of quartz

pebbles fi.om the oldest fluvial accumulation indicates the
time of samdy gravel transportation into the cave between
1 and L .2 Ma ago. Fluvial sandy silts preserved in relics on

the surface of the sandy gravels yielded Teverse
pa]eomagnetic direction fi.om the time of deposition. The
lowermost part of the overlying flowstone layer also

displays reverse paleomagnetic direction (Šroubek and
Diehl, 1995) and 23°Th/2"U age exceeding 350 ka (Herzman
et al„ 1997). Consequently, the ages ofthe flowstone and
the underlying fluvial sediments are oldeT than

paleomagnetic boundary Brunhes/Matuyama -i.e.. 7 80 ka.
The age of the upper part and the top of the same flowstone
layer is 230 +32/44 ka and 176 +25/-30 ka, respectively

based on 23°"/2]du dating. The top of a small stalagmite

gro\m on top ofthis layer in excavated conidor No.XIV is
153 +24/-21 ka old (Gtazek et al.,1995).
2]OTh/2.4U dating of speleothems underlying and

covering the middle fluvial accumulation evidences

IVU' Internatlonal Meeiing o{ Cavers ln the Moravhn l[arst
IP'd Nat.mnal Speleologkal Congress (Jedovnice, 1999)
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Fig. 3: Sedimentary section in excavated corridor No. XV. Legend: the youngest f]uvial accumulation: 1-medium to coar§e
§and, 2 -fine clayey sili; 3 -relic of flowstone ]ayer; medium fluvial accumulation: 4 -fine c]ayey silt. 5 -limestone block, 6
-calcareous concretion; 7 -relic of flowstone layer; the oldest fluvial accumulation: 9 -sandy gravel

deposition of fluvial sediments between 153 +24/-21 ka

these oldest deposits supports this idea (see Přibyl, 1973;

and 103 +19/-16 ka (G]azek et al„ 1995; Kadlec,1997).

Glozar, 1979). Paleohydrography has changed probably
during late Lower Pleistocene. The Luha Stream started to
flow to the SW (in the Sloup Valley) and the B{lá Voda
Stream tumed its lower reach to the W and entered the
Holštejn Valley (fig. 1 ). The Bllá Voda Stream repeatedly
entered the Ho]štejnská Cave duing the Míddle and Upper
Pleistocene. The stream generated vertical karst
connections between the Holštejnská Cave (upper level)
and Cave No. 68 (lower level). This lower pre-Badenian
cave ]evel was Teached by the stTeam through these veiiical
karst routes.

The time of deposjtion of the youngest fluvial sands and
silts is constrained by the 2J°Th/2"U age of flowstones at
the base (103 + 19/-16 ka) and the top of the§e sediments

(29 +4/-4 ka). Laminated infntration silts form tlie
uppemost portion of the sediment rill of the Holštejnská
Cave. Radiocarbon age of charcoal from these fine
sediments is younger tham 1630 A.D. Potteiy made in the
14Ů` century was found in ffagments in these youngest cave
deposits (Zatloukal 1996).

SigDíricance of the Holštejnská Cave sediments for
Íhe reconstruction of local pa]eohydrograpby and
karst hydro]ogy
Fluvial deposition in the Holštejnská Cave is closely
linked with the Holštejn Valley development. This
semiblind valley has been fomed since Late Paleogene.

Duing the Lower Miocene, the valley was deepened md
drained by lower cave level (Cave No. 68), originated
before the Badenian marine transgression (see paper by
Kadlec and Otava in these proceedings). The valley was
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AmateTska md Holstejnska caves, Moravian Kai.si,

(Kadlec, 1996). The Holštejnská Cave corridor lies at the

Czech Republic.-Proc.12U` Int. Congr. of Speleol.,

saine level as the suface of this fluvial fill. The age of the
oldest fluvial sediments in the Holštejnská Cave documcnt

4547.
Kadlec, J. (1996): Holštejnské údolí v Moravském krasu.-

that at 1 - 1.2 Ma ago, the Holštejn Valley was filled a and

stream could to enter the Holšiejnská Cave. The heavy
mineral content of the oldest fluvial cave deposits document
their source in the Luha Stream catchment area - flg. 1
(Otava and Vlt, 1992; Vlt,1996). Also pebble lithology of
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GENESIS OF CAVE SYSTEMS OF THE MORAVIAN
KARST AS A FUNCTION 0F THE JEDOVNICE AND
LAŽÁNKY VALLEYS DEVELOPMENT
JAROsl.AV KADLEC' - JiŘÍ OTAVA2
' Institute ofGeology, Academy of science ofthe Czech Republic, Rozvojová 135,165 02 Praha 6, Czech Republic

2 Czech Geological Survey, Leitnerova 22, 602 00 Bmo, Czech Republíc

Introduction
Moravian Kar§t. fomed by Devonian Limestones,
is located 20 km NE of Bmo. Deep canyon-like valleys
dissect surface of this kaTs( area. These valleys inciscd by
streams were formed during the Lower Miocene. In the
Lower Badenian (Middle MÍocene), d`e Moravian Karst
area and its viciity were covered by marine sediments sandy gravels and clays (Dvořák 1995). These sediments
were subjected to fluvial erosion after the retreat of the

Fig. 1 -

A sketch of gravimetric
cross-section
and
boreho]e

positions.

Gravimetric

cross-

sections (G 1 -G3 -Beneš 1997; P 1 -

Pii -Dvorák and Sedlák 1991),
bore-holes (Sl -Bouček 1971 ; A1 -

Schtltznerová-Havelková 1957; V 1
• AmbToŽ 1991 ; VA 1 -Vilšer 1966;

Ll -Schutznerová-Havelková 195 8 ;
JV 8, JV 9 -Vilšer; 1962 S8 -Prokop

1988; HV 203 -Taraba 1981; HV
103 -Taraba 1976), dashes line -

supposed pre-Badenian Punkva
River subsurface course between
the Macocha C`hasm and Tesďgence
in the Lažánky Valley.

sca. The Lower Badenian sediments have preserved only
in the Lažánky and Jedomice valleys. The marine sediment
fill thickness of these valleys reaches up to 137 m, as
documented by L/ borehole (Schtltznerová-Havelková
1958) -see Fig. 1.

Morphology oT the JedovDÍce and Lažánky valleys
Morpho]ogy of the Jedovnice Valley, filled with
Lower BadeniaT` sediments. was detemined using gravity
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Fig. 2 -A vertical longitudinal section of the Lažánky and Jedovnice valleys. 1 -the Lažánky and Jedovnice valleys bottom,
2 -the Punkva and Pusty žleb valleys bottom. 3 - boreholes (for explanations see fig. 1 ), 4 -gravimetric cross-sections (for
explanations see fig.1)

measurements. ln transverse sections the va]ley is widely

open in shape with gently inclined stopes and broad bottom.

system draining the northem part of limestone at.ea and
resugencing at tie bottom ofthe Lažánlo/ Valley (see also

The thickness of.maTine sediment fill Teaches 156 m in O]e

Panoš 1963 and Přibyl 1988). The line comecting the lower

northwestem part of the valley (Dvořák and Sedlák 1991 ).
In longitudinal section, the bottom of the valley dips NW towards the Svitava Rjver. Formation of the Jedovnice
Val]ey is explained by stream erosion on the basjs of its
morphology by Dvořák ( 1994). Dvořák and sedlák ( 199 l )
fiiither documented gravity measurements along two more
transverse sections in the SE reach of the Lažánky Valley -

level of the Sloup-Šošůvka Caves, the lower level of the

as far as to the present water-shed (Fig. 1 ). Beneš ( 1997)

completed picture of the valley morphology in its NW
continuation by conducting three more gravimetric crosssections - see Fig. 1. The SE reach of the valley has the
character of a 165 m deep canyon and only 20 m wide near
the bottom. Transverse sectíons constnicted on the basis
of gravity measuTements in the central part of the valley
indicate a two-stage valle}' incision. First, a broad, shallow
valley originated and deepened yet before the Lower
Badenian transgression (Kadlec 1997). The bottom ofthe
Lažánlqí valley dips longitudinally to the NW at a gradient
of 1 ] %o.

Genesis of cave systems
At the end of the Lower Miocene, a stream in the
NW termination of the Jedovnice Valley flowed
horizontally into a cave system. This system trended
towards the Stará řeka Corridor in the Rudické propadání
Cave and fúrther towards the Býčl skála Cave in the Křtiny
Valley (Dvořák 1994). After filling ofthe Jedovnice Valley
with the Lower Badenian marine sediments, the entrance

paii of this cave became pemanently closed. After the
retreat of the sea, the Jedwniclqí Ci.eek has fomed new
subsurface route fi.om present Rudické propadánf ponor
to the Stará řeka Corridor. A path to the pre-Badenian cave

system was thereby restored.
At the end of the Lower Miocene, the Lažánky
Va]ley was the deepest va]ley in the nor[hem part of the
Moravian Karst. At the same time streams created a cave

Amatérská Cave, the bottom of the Macocha Chasm, and
the bottom of the Lažánlq/ Valley represents an equlibrated
gradient curve with s]ope 11 96o (Kadlecová and Kadlec
1995). The section of probable paleocourse between the

Macocha Chasm and the Lažánky Valley is directly and
indirectly indicated by several facts. The Skleněné dómy
Cave represents a i.elic of a cave coiTidor running fi.om the
Macocha Chasm south to the Lažánky Valley (cf.
Ondroušek 1966). This corridor situated some 65 m below

the bottom of the Suchý Žleb Valley was probably
comected with the Kala's Chasms, the bottom of which
now lies 37 m below the level of the Suchý Žleb Valley
bottom, before the Lower Badenian. Tlie probable course
ofthe pre-Baden ian cave corridor below Harbešská Plateau
js indicated by a N-S line of the Lažánky sinkholes and by
geophysical sections. The origin of the sub§urface stream
path was control led by sa.ucniral features. There is a distinct
N-S running zone of steepely bedded and cleaved platy

bedded limestones. The zone has been documented and
measured at localities Nejezchlebův Lomek Cave under
the bottom ofthe Suchý žlet] Valley, uder the T4 Sinkhole
and under the Sinkhole No 17. All tiie mentioned sites are
sjtuated close to the line Machocha - Lažánecký žleb
Valley. The pre-Badenian corridor is, however, located
additjonal ca. 70 m below the bottoms of chasms in the
Lažánlq/ sinkholes. Nevertheless, recent hydrogeological

communication exists between the caverns below
Ha].bešská Plateau and the cave systems north of tlie Suchý
Žleb Valley, as it has been proved by a trace experiment
(Přibyl 1971).

The bottom of the LažánJq/ Valley lies some 20 30 m lower than the bottom of the eastem reacli of the
Punkva Valley, and the bottoms of the Pustý and Suchý
žleb valleys -based on geophysical and bore-hole daů (Fig.
2). This is explained by the fact that the drainage patem of
the nonhem paTt of the Moravian Karst was moved under
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ůzkumu v prostoru dostavby stroj!my 1 v závodě
the suface after the fomation of a continuous cave system.
KD Blansko.-MS, Geofond.
The valleys N of the Lažánky Valley hosted no pcmanent
suface streams and could not be, therefore, deepened to Dvořák. J. (1994): Neogennl výplň údolí u Jedovnic a otázka

!

stáří hlavn[ch jeskynních úrovní v severnl části
Moi.avského krasu.-J. Cz. geol. Soc., 39/2,1-7.

the same level.

The resurgence of the cave system lost its fiinction
after fi]ling of the Lažánky Valley with Lower Badenian
marine clays. The valLey fill created an impemeable barrier
across the limestone area, resulting increase groundwater
levels north of the Lažánlq/ Valley. Groundwater flow at
this higher level was responsible for the formation of the
upper level of the Amatérská Cave. This cave level could,
however, originate (or could have been rejuvenated -see
Vít 1996) only after the removal of all Lower Badenian
marine clays ffom the Pustý Žleb Valley. Only then was the
resurgence ofthe subsurface sti.eam established at the Pustý
žleb Valley bottom. This situation probabty occuTTed in
the late Miocene and Pliocene and is continuing till the

DVořák;iú(::::};hToe#:níí#p:d°sť:;°ÍÍícpťdv#y#;Y:
rhih. zpN, 16,15-24.
Dvořák, J. a Sedlák, J. (1991): Jedovnice na Drahmské

ž::o:g:%e;;,.TgnvíTýec,:Ícdkeýp,aesí:.o#§,,c:íchv,yt*ČueT
Hašek, V.. Dostál, P., Nikl, P. a Tomešek, J. (1994):

Geofyzikální průzkum pro vysledování mi.st
vhodných jako zdroj podzemní vody na lokalitě
Skalní mlýn.-MS, GeodTill s.r.o., archív autora, pp.
15.

Kadlec, J. (1997): Rekonstrukce sedimentačnlch procesů cv

jeskynních systémech severní části Moravského
krasu v období kenozoika.- MS, Karlova Univ., pp.

present times.

]49.

Conclusion

Kadlecová, R. a Kadlec, J. (1995): Vzmik a stáří Amatérské

jeskyně.- Speleo (Praha), 20,16-22.

1. Two stages in the formation of the Lažánky Valley Ondroušek, V. (1966): Výhledy průzkumu ústředního
can be recognized based on geophysical measurements. In
problému Moravského krasu.- Vlastivěd. Zpr. z
Adamova a okoll, sv. 23,1-21.
the furst stage, the stream fomed a broad valley, which
was later deepened. The fomation of the Pustý and Suchý Otava, J. (1988): Objevy na Lažáneckém závrtě č,17,Speleofórum,15-17. Bmo.
Žleb valleys is explained by the sarne meclianism by Panoš

Pm°š'y.#,::}:kEm°tí=acseu?.ůčS.dŘ=Sř,ří,Sž;:ž:|Povrchů

(1963) and Štelcl ( 1964).

2. The cave system of Stará řeka - Býčí skála
Prokop, R. (1988): Zpráva o inženýrsko-geologickém
originated in the late Lower Miocene, prior to the filling of
pe"i##r3,siusdí::-e#š,stá::::i:ťnaJakubově
the Jedovnice Valley by marine sediments (Dvořák 1994).
3. The area between the Macocha Chasm and plibyl,ástljžz;ls!:2T:5b5e.š6S7k.ájeskyněvMoravskémkra§u..
Lažánky Valley displays similar tectonic character
(1988):
Paleohydrografický
vývoj
a
recognized in the Amatérská Cave, i.e. approximately NNE
-SSW trend of the fluvial drainage controlled by general
morfotektonika sevem( části Moravského krasu a
Amatérskéjeskyně.- Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat.
tectonic predisposition. It is very probable that before the

Baden ian transgression, a structurally predetemined cave
corridor was fomed, connecting the Amatérská Cave and
ti`e Macocha Chasm with the Lažánky Valley. Lower level
of the Amatérská Cave formed before the Lower Baden ian
asapaTtofacavesystemcomectingponorsatd`eperiphery
of the northem part Moravian Karst and resurgence at near
the bottom of the Lažánky Valley. Upper level of the
Amatérská cave is younger ®ost-Badenian) or rejwenated
and was fomed in response to a rise in groundwater level
after the Lažánky Valley got filled with Lower Badenian
marine sediments.

přír. Věd, roč.98, sešit 1. 1 -82.

Schůtmsce'd°ívmá::taův:`š:ynáí':.ú(d`:,:##k°|ý.nčfls?#ans?T#6t
88.

i#9:c8}ém%:Srí°vstMt:r:::ťékác|ass:.€j8|s:nk:
1 1, 180-182.

Šte,c,,9k{í,9#f:ťeT:ť::ovg;cyf.ésbpoo,TŠsTs;íoh,:žeLaědpn.:
69, 21-45.

Taraba, J. ( 1976): Moravský kras. Dí]čí zpráva za 11. etapu
regionálního hydrogeologického průzkumu.- MS,

Geofond.
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ZOOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA JASKYNNEJ A
KRASOVEJ FAUNY ZÁPADNÝCH KARPÁT
Zoogeographic characteristics of the cave and karst fauna
of the Western Carpathians
VLAI)IMÍR KOŠEL
Katedra zoológie PriF UK, Mlynska dolina 8-1, 84215 Bratislava, Slovensko; e-mail: kosel@fiis.uniba.sk

SUMMAKy
Wiihin ihe "esi Carpathians ihree main zoogeographic
karsi units can be recognízed. ) . gemrsko-bulclcovsko-spišský
uriii in ihe souih-easiern pciri of ihe Carpaihlans. li belongs
malrily tci ihe plateau type karst. li has the most characierisiic
cavernicolous fauna and rriany endemic forms (Coleopiera.

Collembola. Pseudoscorpionlda. Ostracoda. Gasiropoda).
2`ceniral-carpaihiari karst unit in ihe north part oÍ Slovak\a
includlng ihe Poland Taira` Caverr}Icolous jiaur.a is very poor

nové charakteristiky.

Zoogeografické rajóny jaskynnej a krasovej fauny
V rámci Západných Karpát ležiacich na území
Slovenska, Maďarska, Pol'ska a Českej republiky možno
vyčleniť 3 veTké zoogeografické jednotky označené číslami
1. 2, 3.

/omedmaín/yóyCo//cmbo/a.`Pscudosinellapaclti,Protaphoma
janosik, /oca//y Onychiurus kratochvíli, sur/acc Dip/opodo

1. Zoogeograficltá jed notka

Lcptoiulustussilaginis,and/rog/ophí'/Í'cAlloThiscosomasphinx.

gemersko-bukovsko-spÍšská

The high níiouniain subunii ls e.xiremly poor and only P. }anosik

being lived in ihe underground. Caves o/ihe western and easiern
smaller karsi islands o/Slovakia posses mostly soilf iauna w iihoui
endemic ftrmes (ihe karsi uriii No 3).

Úvod
Zoogeografické postavenie fauny Západných
Karpát sa začalo riešiť uŽ začiatkom 20. storočia. keď sa
nahromadilo dostatočné množstvo faunistických údajov.
Zohl.adňovali sa však pri tom len niektoré lepšie prebádané

skupiny a v rámci nich formy siLnejšie viazané na substrát,
alebo región, teda s vačšfm sklonom k endemizmu. Napr.

HOLDHAUS (1932) zohl'@dňoval prevažne chrobáky
(Coleoptera) h]avne čel'ad' C`arabidae a najma rod Dzťw//`zÍs
a ani vo svojej neskoršej práci (HOLDHAUS 1954) sa
podstame nerozš íril m imo hmyz. PodTobnej šie sa zložením

jaskymej i krasovej fauny zaoberal GULIČKA ( 1975), ale
j ej zoogeografická analýza tu chýba. Významne pokročilo
aj riešenie taxonomickej problematilqr v rode D&Í`/a/Í.z4f

h]avne na poddnihovej úromi (HŮRKA et al. 1989). V
posledných rokoch významný pokrok sa učinil vo
faunistickom výzkume či uŽ v povrchových, alebo

Je tvorená najvýznamnejším krasovým územím čo
do rozsahu plochy i čo do pestrosti zloženia najma

jaskymej fauny. Orograficky je toto územie tvorené
Slovenským krasom a Aggteleckým krasom tkz.
faunistickým vývojo`qh centrom a satelitnými krasovými
ostrovmi v oblúku od juhu na západ a k severu. Ich
označenie je nasledovné:
1-1 : Slovenslq/ a Aggteleclý kras (faunistické vývojové
centrum)
1 -2: pohorie Bukk v Mad`ai.sku
1-3: DTienčanský kras

14: Tisovský kras
1-5:Mďánskyk].as
1 ú: Slovenský raj
1-7: Galmus

1-8: Ružínsky kras
1 -9: masív Radzima

Gemersko-bukovsko-spišská
jednotka
je
charakterizovaná prltomnosťou viacerých druhov a

podrhov rcidu Duvalius ako D. bokori, D. hungaricus, D.
gebhardii, D. goemer}ensis a D. szaboi, vyntmoérie
endemickým poddruhom od D. mí.croph/Aa/mws.

podzemných chvostoskokoch (Collembola) (KOVÁČ
l998,vtlači).NajnovšieKOŠEL(1997,1998)vypracoval

predbežnú faunistickú charakteristiku a zoogeografickú
rajonizáciu podzemnej fauny. V tejto práci sa zohl'adňujú
aj d'alšie živočlšne skupiny viazané na povrchový

irsb5°)naá:°:LSoupbos:raá:Lís°]:úKDjp]';3:)d:í::tt:fv#e]ůgc7Í::
V tomto príspevku (oproti práci KOŠEL 1998) je
zoogeografická rajonizácia prepracovaná a doplnená o

Krasový región 1 -1 : slovensko-aggtelecký kras

Z endemických kavernikolných druhov sú tu

(Pseuďoscorpionida:) Neoblsium (Bloihrus) slovacuni, z
pavúkovcov št'úrovka (Palpigradi) E#Aoeneni.a spe/aea
vag`;oe/Ép//.i. (KOVÁČ 1997). Z chvostoskokov uvedieme

endem ické kavemikolné druhy: ÁrrÁopa/i./es Áwngari.cm,
A. slovacicus. Folsomia aniricola, Pseudosinella
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aggielekiensisaProtaphorurairoglophila(FťoN^Č199])
Osobitne významná skupína a to počtom druhov a

jednou jaskyňou, a]e predbežne ho zarad'ujeme do
Tisovského krasu.

poddruhov sú chrobálqí rodu Duva] ius z čel'ade Carabidae.

ŽLiútudvahla;:vnéd"hy..DwaliusbokoriaD.hungaricus
s ýmíto poddruhmi: Duvalius bokori bokori (Plešlvská
planina), Dwv4/i.ws óoAori. ge//i'ďws (Silická planina),

Duvalius bokori valyianus CSV ěasť úz;emií\). Duvalius
A"garí.ceÁshzí«gari'ce4s(SilickáplaninaaAggteleckýkras),
D«va/i.zď Azfngarí.cz/s brzoí/.«em;s (Plešivská p]anina)

Z vodnej fauny ako endemické stygobiontné fomy
sů.. z Os`racodí\ Candona dudichi. z. d*Žďoviek
(Lumbricidae) ,4 //oóop^ora mozsaryorwm, z Gastropoda
2atial' neznámy dnih z rodu f/o«jF€n/.a. V rámci Západných
Kapátlennammtoúzemížijúniektorékavemikolnédruhy
s areálom v južnej Euópe: napr. z Diplum P/«si.ocampa
spe/aea. Niektoré druhy fauny. ktoré vznikli 2rejme na

Krasový región 1 -5. Muránska planina

Tento kraso`ý ostrov je polohou, po geologickej
stavbe a teda aj genofondom má najtesnejšie vzťahy so
Slovenským rajom. Žije tu Dií`;4/Í.ws óoAori. va/yí`an" čo
je jeho juhozápadná hranica rozšírenia. Z povrchových
endemitov z pódnej faunyje pre toto územie (a Slovenslq7
raj) endemická mnohonožka 4epío/w/uS m4ri.ae

(GULIČKA 1985). Z centrálno-karpatských druhov
vy§kytuje sa tu trog]ofihá mnohonóžka Á//orhÁscosomo

sphi". a\e a,j Lepioiulus iussilaginis {GUL,1ČKA \9]6,
1985). Z rastlirLných endemitov len tu sa vyskytuje Daph)7e

arbuscula.

tomto území rozšírili sa aj do susedných regiónov: napT.

chvostoskokÁrrhopa/Í`Íesc7gg/e/eA/.ew/`sjeznámyzjaslqíň
Slovenského raja a z pohoria Btlkk.
Kl'účové postavenie tohto územia pre
evolúciu endemických fbriem a zachovanie reliktov je

podopreté aj výskytom takýchto druhov Živočíchov a rastl h
na povrchu napr. endemický ulitník Á/opi.cÍ c/aíÁra/a

Krasový región 1 -6. Slovenský raj

Je fauisticky prepojený na vyššie pojednávanú a

geologiclq/ totožne budovanú Muánshi planinu. Spo]očný
kavemikolný druh je tu Dwa/Í'z(S bobrí. va/y/.a«z/s, a z

povrchovej pódnej fauny endemická mnohonožka
(Clausiliidae). Z rastlh Onosoma Íornens/.s, Sess/er/a 4epíoi.w/ws mari.ae. Ako endemický druh zdá sa byť
heufleriana, Dianthus lumnitzeri, Crataegus domice"is, `TOB\oblon`ný Toztoč Foveacheles troglodyta z
Sorl)us austriaca haszlinskiana.

chvostoskokov je endemický poddruh fJ}pogasí"m
crassegran«/c7/a ďoós/.nensi`5. So Slovenským krasom je

Krasový región 1 -2. Pohorie Btlkk

:kópvoÁoČčTšgcsiv:ko,Sekžoa:ť'#uaj'.".C.§n:gů`.ete#::S#
Rozlohou pomeme velké a južnej šie ležiace územie

je pohorie Bukk. Jeho kavernikolná fauna je značne
svojrázna (LOKSA I 962. BAJOMl 1977). Z endemických
druhov-troglobiontovtrebaspomenúťDm/a/Í.zcgebhardíí.,
chNostoskokov Arrhopalites bif iidus. Hypogasirura
cavi.co/a, kosca C'rosbyc#s 6wA4ensi.s a mnohonožku
(Diplopoda) Á//oÍ)/pÁ/oi.#/ws po/ypoďus. Faunistickú
previazanosť tohto pohoria so Slovenslq7m a Aggteleclqh
krasom dokazuje prltomnost' rodu Dwa/f.w, poddruhová
forma\ chvostoskoka, Arrhopaliies aggielekiensis
bwe*kensi.s, a prameništného ulitníka Sad/eri.ana

pannonica.
Krasový región 1 -3. DTienčanský kras

troglofihá mnohonožka Á//orhi.scosoma spAi.tix
Toto územie predstavuje akúsi zoogegragickú
križovatku v prenikanl viacerých význačných druhov:
Nachádzame tu najvyššl počet západokarpatských
endemických kalcikolných Diplopoda: - 6 druhov: okrem
už 4. mari.ae, je tu prepojenie aj na centrálnu časť Karpát:
dnih:y LepLoiulus . tussilaginis, Allorhiscosoma sphinx,

Polyzonium eburneum. Lepiophyllum iatranum
ca/chJag.Ím. Smerom na sever jestvuje previazanosť na
Belanské Tatry §o spoločným G/omerfs/ornzofa.
KJ'asové regióny 1-7 a )-8

Vo východnejšie ležiacom Galmuse ( 1 -7) a

Ružínskom krase (1-8) fauna na takom stupni
Rozlohou malý, ale pozoruhodný s
výskytom samostatného Dwa/i.w§ goemoeri.ensí.§. Z iných
významnejších druhov treba uviesť kórovca Synwre//a
j.n/ermeďJ.a, ktorýje karpatský endemit aj e tujedna z dvoch
známych ]okal(t na Slovensku.
Krasový región 1 -4: Tisovslq7 kras

Faunistiky nedostatočne preskúmané územie.
Chýbajú aj údaje o výskyte Dwa/Í.ws, ale aj podrobnejší
výslam Gastropoda a Diplopoda. Seveme od Tisovského
krasu v malom krasovom území žije endemický Oztw/i.s
szaboi. szabo/.. Ide o malý izolovaný vápencový ostrov s

preskúmanosti zatial' nie je. Do týchto troch krasových
ostrovov poki.ačuje rozšhenie DwcÍ/i.us bo4ori. va/yjan"
(prepojenie na Slovenský raj) .
Krasový región 1 -9: masív Radzima
Región leží medzi Slovenslcým rajom a Sl. krasom.
V nemenovanej priepasťovej jaskyni bol zistený nový

poddr`h Duvalius microphihalmus vorago (HŮRKA &
MLEJNEK 1995, HŮRKA 1996). Treba poznamemť, Že

ž]:tke°nL;ůhův;y;C:,OŤ;::;.ChDm/.cropMa/mwneboi

Ivh lntematlonal Meeiing of Cqrvers ln the MOTavian Karst
Ipd National Siieleologlcal Congress (Jedovnlce,1999)
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2. Zoogeograr[cká jcdnotka centrálnokarpatská

Litentúra
Zahřňa kras Nízkých Tatier, Velkej a Malej Fatry,
Chočské pohorie a kras Západných Tatier aj na pol'skom BAJOMI, D., 1977: A review of the faua of Hungarian
území a Belanské Tatry. Je tu všeobecná neprítomnosť
D®n/a//'z# boAorí'. Z kavcmikolných druhov sú tu známe
c;hvostoskok)i Proiaphorura j anos ik. lokálne Onychiurus
Ara/ocÁVJ.//., a z povrchových druhov Diplopoda
Lepiophylum tairanum calcivagum `
V tejto geografickej jednotke možno rozllšit'
stredohorské krasové regióny do výšky asi 1600 m označenie 2-] a vysokohorský kTas s výškami do 2200 m
o2načenie 2-2.

2-1 stredohorský krasový región

Zahffia nízkotatranské krasové regióny, Velkú a
Malú Fatru, Chočské vrchy.
Z kavernikolných druhov je tu chvostoskok
Psedos/.»e//a pac/Í/' (západne 2asahuj e aj do Strážovských
vrchov a východne do Slovenského raj a), lokálne Dwci/i.z45
m/croph/ha/mz/s spe/aez«, z povrchových mnohonóžka
Leptc)iulus tussilaginis.

caves. Karszt és Barlang. Spec. issue: 25-38.
GULIČKA, J., 1975 : Fauna s]ovenských jaskýň. Slov. kras.
13: 37-85.

GULIČKA. J., 1977: K otázke výskytu pravých
troglobiontov v s l ovenských j askyniach. Slovenský
kras,15: 23-29.

GULIČKA. J„
1985: Pódna a jaskynná makrofauna
krasovýcli pohorí Západných Karpát. Slovenský
kras. 23: 89 -129.

HOLDIIAUS, K.,1932: Die europaische Hóhlenfauna in
ihren Beziehungen zur Eiszeit. Zoogeographica 1 :
1-53.

HOLDHAUS. K.. 1954: Die Spuren der Eiszeit in der
Tierwelt Europas. Abhandl. Zool.-bot. Ges. Wien,

HŮRK#.?iYiritítíťcJr.1'agM%aEevrÉ'érsp?T,c;3;?3Npepu.e
Erkenntnisse zur Taxonom ie, Variabi ] itát, Bionomie
und Verbreitung der slowakischen und ungarischen
Duvalius-ATten (CoLeoptera, Carabidae. Trechini).
Acta Univ. Carolinae -Biologica 33: 353400.

"RKA, K., MLEJNEK, R., 1995a: Duvalius (Dwalidius)
micTophthalmus voragi nis subsp.n. aus der S[ovakei

2-2 vysokohorský krasový región

(Col., CaTabidae, TTechini). Folia HeyTovskyana, 3,
5-6: 70-73.

Chudobná kavemikolná fama, výskyt chvostoskoka
Proiaphorurajanosik.
Možno ho rozdeliť ria západotatranský región 2-21 a Belanské Tatry 2-2-2.
2-2-L : bez povrchových endemitov

2-2-2 : povrchové endemity: z Diplopoda L€p/oÍ.zÍ/z«
tatricus, z Gas\ropod8. Spelaeodiscus iairicus. Z,

Gastropoda je tu nápadná neprítomnosť fJc/i.ci.gona
ci.ngtí/e//a Žijúca v regióne 2-2-1 .

HŮRKA, K., 1996: Carabidae of the Czech and Slovak

KoŠEL?ev?ri;í;;.:ě::::[teeťis?i`::'o5f6u5n3:;g[oundfaumin
Slovakia. Proceedings of the 12tli lntemat. Congress

KoŠE::SvP.:'€°9`9°8g.ě#%kr:8#,ds'`Xk°:.p3:3:g::wuw
Slovenska s návrhom na faun istické lcrasové regióny.
ln: Výskum, ochrana a využfvanie jaskýň,
Konferencia Mlynky, 1997: 63-66.
KOVÁČ,1:.,1997: Aktuálny stav výskumu bezstavovcov
jaskýň S]ovenského krasu. ]n: Rozložník. M„ Šmídt.

3. ZoogeograrickÁ jednotka okrajovolcarpatská

:.2et:í.,S,Áz%hEannoatíá:š6o.V5y;:hjavovakrasových
KOVÁČ, 1;„ (in press): Slovensko-Aggtelecký kras Leží smerom na západ i na východ od
centrum rozši'ren ia troglobiontných chvostoskokov
centrálnokarpatskej jednotky. Je možné, že v budúcnosti
(Hexapoda, Col l embola) v Západných Karpatoch. In:
sa vyskytne potrebaju aj takto rozl išovať. Západné krasové
Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu.
regióny: Strážovská vrchovina (výskyt chvostoskoka
Jelšava-Hrádok.
Pse#ďosí.ne//a pac/Íi.), Tribeč, Považský lnovec, Malé KOVAČ,1;., KOŠEL, V..1998: Chvostoskoky (Hexapoda,
Karpaty, Biele Karpaty, z východu Pieniny, Branisko,
Col lembol a) j askýň Národného parku slovenský raj .
Lipovský kras, Brekovský kras. Zatial. možno uvažovať
In: P. Bella (ed.): "Výskum, využívanie a ochraf`a
len o negatlvnych znakoch: neprftomnost' špecifických

endemitov. V Borínskom krase ja 2námy pavúk PorrAomn]a

pro/z.»dzím a'. Mi]ler det.).Na druhej sďane sú tu refiigiálne
výsk)Qr niektorých ulitníkov vo vzt'ahu k Alpám: ,4bi.ďď
seca/e (Malé Karpaty) a rrí.c4i.a//i.cÍ.na (Pov. Inovec).
POĎAKol'ANIE
I.ríspevok vznikol s finančnou podporou Slovenskej
vedeckej graniovej ageniúry n/EGA). Číslo proúekiu. 1/5043/

Lisicka#...,ťi?ó:.:-'#.o?ru€::;ío9J;Í:k:?Pvpe.d@,
Bratislava, 341 pp.

LOKSA,1.,1962: Ueber die LandarthTopoden der lstván-,
Forrás-und Szeleta-Hóhle bei Lillaftlred. Karszt-és
Barlangl(utátas, 3: 59-81.
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NETOPÝŘI V CHKO MORAVSKÝ KRAS
Bats in the protected Landscape Area (PLA) Moravian Karst
MIROSLAV KOVAŘÍK

Správa CHK0 MK, Svitavská 29, 678 01 Blansko, tel: 0506/417 825, e-mail: schkomk@iol.cz

Ir. ihe PLA Morti\iian karst ha`ie beenJ;ound out all 2 I
species of bais which are known \ri our repub(ic. ]8 species
have beenf;ound ouL in caves. L3ecoiise ihe average temperaiure
in ihe caves is only sC.C. we can.if iind there ihe summerf iemale
color\\es with iheir haiches. The caves of the Moravian karst
are especially used as the s.gr\ifi\cant wiritering place oíbais.
ln winier the oiher bais from wide surroundings are
accumulated in this area The Moravian karst is ihe best
explored area concerning bais -espec ia(ly ihe ir w inierir\g` "e

research is fiuate on siudies oí populatlon changes tri every
species or groups of species. The changes oídinamics of bais
appaerance in iime aTid ierritory are being observe The big
sence has also ilw observing o| ihe influeme o/ ihe lmman
acilvliles on bais. Wi{h refierence io aligmem o{ research. bui

especially by reason of proieciion of bais, ihe rriethods which
irench ir\to natura( evoluiion at leasi ane being we during the
proper research. E*cepi deiectoring also ihe elecironic
enclosure is iested. Especially ilw resulis collecied in last more
ihan 30 years make possible ihe aciwe proieciiori o/ bais

(eru:Iosuresofcaveswtth|lyirioper\ing,Iimiiaiionofactiyities
iri ca`)es iTi wiruer elc`)`

Na územ{ CHK0 Moravslq7 kias bylo zjištěno

všech 21 druhů netopýrů známých z našl republiky.

V jeskyních bylo zjištěno ls druhů. Protože průměmá
teplota vjeskyních dosahuje jen s EC, chybl zde letnl
kolonie samic s mláďaty. Jeskyně Moravského krasu jsou
využlvány pŤedevš{m j ako významné zimoviště netopýrů.

Na zimu se do tohoto území shromažďují netopýri i
z Širšího okolí. Moravský kras je nejlépe prozkouman)h
územ(m z hlediska netopýrů -především jej ich zimování.

Výzkum je zaměřen na stuďum populačních změn u
jednotlivých druhů nebo skupin druhů, jsou sledovány
změny dynamiky výslqmi netopýzů v času i prostoru, velký
vý2nam má i sledován{ vlivu lidských aktivit na netopýry.
S ohledem na zaměřenl výzkumů, ale predevším z důvodu
ochi.any netop)m se i při vlastnlm výzkumu pouŽívá stále
více metod, které zasahuj( co nejméně do přirozeného

vývoje netopýrů. Kromě detektoringu je na územl
Moravského krasu zkoušena i elektronická uzávěra.
Především výsledlqr shromážděné za posledních více než
30 roků umožňujl aktivnl ochranu netop)" (uzávěry
jeskyní s vletovými otvory, omezení čiTmostí v jeskyních
v zimě apod.).

C 11 - NEW 600M DEEP CAVE IN JULIAN ALPS
(SLOVENIA)
JiŘÍ KysELÁK
Czech Speleologicel Society, Kota 1000

Mojžlšova 17/52, 612 00 Bmo, Czech Republic

Absiraci
A new 600m deep cave C 11 was explored between July

96 and March 97 on Moznica plaieau in wesnrn pari of Julian
Alps. Slovenia.

I)e§cription of the plateau
Moznica plateau is situated on Slovenian/ltalian
border in westem part of Julian Alp§. The plateau is cca
2km long and 500m wide, average height is 1700m a.s.l. It
is foiTned by highly eroded limestone plates inlined in a

ten.ace-shape to the south ( 10deg.). The relief is dissected

by a series of deep north - south trending depressions
transsected by west - east trending tectonic trenches. Series
of continuous depressions and dense vegetation make the
movement on the plateau difrLcult. We localized several
springs under the south slopes of the plateau in Moznica
valley between 900 and 1 Ooom a.s.l. which were not active

duing our trips but it showes reach streams duing floods.
Easiest access to the plateau is a turist track ftom Sella
Nevea on the italian side of the border.

IV' Internailonal Meeting of Cavem bi il.e Morav.ian Karst
IP` Nallonal Si}eleological Congress (Jedovnk;e, 1999)
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Ilistory of exploration
First we came to the plateau in July 96. We loca]ized
anddocumentedsevencavesto40mdeepandan80mdeep
shaftwithcontinuationonthebottomandapromissingdraft.
Duing next trip in October 96 the depth of 280m was
reached with continuation ofnext sliaft estimaied for 50m.
Next tnp in January 97 \vas characterized tiy a lot of snow.
Ittookus6houstogetfl.omtheuppeTstationofcableway
to biouvac above the plateau.We descended next shafts of
55, 85 md 45m, surveyed the who]e cave and made

photodocumentation. We stopped above the next shaft
estimated for 80m. Several short trips followed. "Extaze"
shaft was by-passed by beautifiill 120m shaft "S`im Swistu''.
The next step was 80m "Shaft of Horror" with bíg blocs
on the walls and a smaLl shaft ending at Ú44m. Small
horizontal tubes \vere suveyed later to actual ú62m.

Descriptiom of the c@ve
The entrance of lx 4m is at 1680m a.s.l. E-W

oriented and located about loom fi.om the south edge of
the plateau. First shaft "Tutovka" opens into a chamber
1Ox20m,40mhighTherewasahugeblockofice20mabove
the snow covered bottom. A high horizontal passage cca
1 m wide goes to the west being interrupted by two steps of
12 and 1 Om. The Walls and the bottom ofthe passage were
covered by seasonal ice crcating a big icefall in second
step. A naiTow meander with ice on the bottom opens into
a beautifiill loom deep shaft "Extaze". This shaft wass

there is a lot of seasonal iceclesjust along the ffst metres
of descent. The way to "Sum Swistu" leads up above huge
blocks of conglomerates. The shaft is Tigged dry way down
but the main par[ of the shaft is created on a crossing of EW and N-S trenches and the name was given to it because
of the sound of icecles falling dowi the shaft. From that
point the following shafts are created mainly on N-S
tectonic. On the bottom of "Made in Heaven" the cave
reachesanalmost200mthicklayerofdolomites.Following
shafts are characteristic by a lot of huge blocks. Between
the blocks ofthe bottom of 80m "Shaft of Horro" a narrow

fissue goes to Ú64m. This fissue is narrow in the ends
and bolderchocked. About sm above the bottom a small
horizontal tube leads towards south. It comes into a
charriber, bottom of a shaft. It continues through a loose
bolder choke to a bottom of even bigger shaft. Between
those shafts a naiTow fissure ends in a sma)l §ump at -662
m. The dolomite layer ends at the bottom of 80 m shaft and
next parts are in limestone again. These are the first
horizonta] passages, but narrow and blocked by lots of loose
bolders. Because of limited potential of the plateau we do
not expect any progress in depth of the cave but we hope
to explore more shafts connected to the cave.

Reíerences
Šebela R.1997. Nová pětistovka v Julských Alpách,

Speleofónim 97
Kyselak J. 1997. New 600m deep cave in Julian Alps,
Slovenia, Proceedings of the 12ů lntemational
Congress of Speleology, Volume 6. 4142

passed by another one called "Sum Swistu" because the
entrance to "Extaze" could be dangerous during floods and

HISTORIE VÝZKUMU AMATÉRSKÉ JESKYNĚ
History of the Amatérská Cave exp]orations
ZDEh.ĚK MOTyčKA
Česká speleologická společnost, ZO 6-25 Pustý Žleb
Czech speleological society, Pustý žleb Group (ZO 6-25)

The P(ánivy Group of the Speleological club Brno staried
opening of the Cigánský sliakehole on Simon.s hill on ihe Ostrov

Plaieau in Jamiary I 968. The fiwsi firee parts were found oui in
ihe depih oÍ 30 m - První and Kruhový Dori'ie on 30h Novernber
of the same year. 'rhe matn discovery event followed af iier ) 0 m

by ihe active siream - ihe subierraneous Bíla Uoda Creek (Whiie
waier). Iimlted wiih sumps ihat made ihe oiher advance

impossible. The cornprehemive researcli oílhis localiy started
-especially geological. sedirr.eniological, hydrol ogical eic. The

of digging on ] ď January 1969 by opening ihe cave sysiem of

sump ai the end o{the Povodňová Passage becanie on 9U` Augusi
J969 ihe stari point fior biggesi exploraiion success in Czech

ihe Old Arr.aiérská Cave.

spelec)Iogical hisiory. Through lhis surrp speleologists peru3iraúed

Aboui I 500 m o| corrldors were |bund oui. parily flcíwri

inio ihe narrow passage andfiirilier to ilie river pasage wiih the
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aciive stream thai could be ftllowed on the disiance oíhundreds
of metres. The large system of passages and domes mariy
kilometres long was discovered durlng furiher exploraiions
aciioru. Wery difficuli access due io the exisiing entrance siphon
complica!ed arioiher rese arch activiiies. Tw o speleol ogisti died
-M.lan Šlechia and Marlco Zahradníček during ihe aciiori afiier
unexpectable rise oíwaier level due ioJlood situaiion 29ď Augusi
1970. All amaieur aciivitles were siopped in ihls cave afiter ihis
iragedy arid Geograf iical lnsiitu[e oÍ ihe Czechoslovak Academy

of science became the main coordinaior.
This lrisiiiution rnade ih!2 projeci oíexploraiion and ihe
whole research of ihe localioi planried till 1975. Wiil.in ihe

franuwork oíihis projeci ihere was buili ihe riew enirance io ihe
ccNe by exccwaiing 67 m long galleryJírom Pusý Žleb Canyon iri

27

Šlechta.s Labyrini. The resuli was documeniaiion oÍ hundred
meires of unknowri or poorely documenied corridors. The
sysiemaiic speleoalpinisiic exploration oÍ chin"eys siarted li
brought soon ihe discovery of exiensive upper level called
Alabasir, 500 m lorig with a unique heliciiie decoraiion. The old

documeniaiion was compared with the knowri realioi and ihere
were found big lacks and discreparu3ies.
AIl collecied experiem:e were gaihered. evaluaied aiid
iri ]997 ihe 3 years projeci called .,The Amaiérská cave -30
years from ihe discovery oÍ ihe biggest cave sysiem in Czech
Republic" was worked up.
This projeci marked oui as a goat io coni.nue in
speleological. speleoalpiriisiic arid div\ng exploraiion bui also
e.g. work up in a comprehensive way on ihe geologic description

1973. The n®ap of ihe localio/ on a 1 : ]000 scale. ccivering also

of ihe localiry and firsi o/ all io siari the sysnmaiic revision of

ihe imi)oriani surf;ace karsi pher.omeria was drown„The fiirst
scieniifiic exi)Ioraiions such as geologic ran ihrough in ihe cave

mqp sources wiih modern meihods thai should lead io the digiial.

as well as speleological exploraiions e.g speleoalpinisiic

exploraiion oÍ chimeneys and upper f loors
The fiirst dLsccivered pai.i of the cc(ve up to the siphon in

PovodňcNá chodba Corridor has been ca[led Siará AJ (Old
Amaierska cave ) and ihe spread ca`ies behind iln sump Nová
AJ( New Amaierska cave).
1ri ]975 ihe divers from T}rygon club in Brno overcame
the 420 m long and 20m deep water sump separaiirig ihe cave
f irom Macocha Abyss. Successfiul s\^iimming ihrougli the slphon
bacame ih€ symbol of soluiion of the main speleological problem

of ihe underground Punkva.
In 1978 they cNercame ihe rock window lying over ihe

fiirial sump of Sloupský poiok ai ihe end of Sloupský koridor and
more ihen ] 000 m of corridors were disco:vered.
J. Přibyl and P. Reuman published ihe scieniifiic
publication „ Punkva and its ca`ie sysiem in Amaiérská Cave " in
1980. The book describes ln a comrehensive way ihe hisioi.y oÍ
discovering and ai that [ime kno\^in places in ihe cave. The pari
of publication is also the rriap of ihe localiiy and ihe daia about
iis lengih - 17.202ni.

Thank5 io ., Agreemeni on the way of exploraiion works
ai ihe localiiy Old Amaierska cave" made beiween ihe
mariagemeni oÍ ihe Proiecied Lanscape Area Moraviari Karst
and the basic organlzatLon cif tlw Czech Speleotogical Socieiy Ilolštejnská the revision oÍ ihe original maps and other
speleological exploration of ihe localiiy siaried in ]988.
The group published a ne\hi mqp of the Old ArnaterskÁ
Cave on a 1 :200 scale in 1992, worked up in ilu3 system and
also documenied all knciwn chirnrieys in the cciye. In one of ihem
called Warietnl Chinir.ey ihe heighi 105 m was reached.

Anotlnr imporiani discovery made the speleologisisjirom
Czech Speleological Soclew also ln 1989 when ihe dívers firom

posiiions nu]p oíihe cave on a I `500 scale.
Within the ftamework of ihe this projeci ihe Sloupsky
corrldore. Mllari Šlechta.s tabyrint and Krematorium were
measured and maped duririg ihe tlme span 1997-1999. Further

ihe main polygon of ihe whole cave was ne`/ised and som riiaps
were tra"sferred to the digitat form.
All aciiviiies runriing iri the cave since ] 980 as well as
speleoiopographic descripiion of the whole locality will be the

pari oÍ publication - .'Amaierska cave - 30 years fiom ihe
discovery o| ihe biggest ca\ie system in Czech Republic.', ihai
will be published in the end of 1999. Pori oÍ ihis monography
wi]l include also ihe results of many oiher exploratiomi. mariy

coloured arid h\iridreds black and whLie photos and several rnap
erulos.ires oÍ the new[y rnaped pciris of ihe ct[ve.

V lednu roku 1968 započala Plánivská pracovní
skupina Speleologického klubu Brno s otvlrkou
Cigánského závrtu na Simonově vrchu, uprostřed
Ostrovské plošiny.

Dne 30 listopadu téhož roku jsou v hloubce 30 m
zastiženy prvnl volné prostory - První a Knihový dóm.
S ledováním klimatických změn bylo vytypováno místo pro
hloubení dalšlho pokračování, které po 10 m vyústilo

18. ledna 1969 v objev rozsáhlého je§kynního systému Amatérskéjeskyně.
Bylo objeveno asi 1500 m chodeb, s hloubkou 105
m, částečně protékaných aktivním tokem -podzemní B [lou
vodou, ohraničenou sifony, které aktuálně znemožňovali
další průzkum. Byl zahájen komlexn{ výzkum lokality -

Group IAl)yrlnifound oui and documented I 200 m oÍ ne`^i spread
corrldors behind ihe sump of the Sloupský koridor and goi on

geologický,sedimentologický, hydrologicl® a dalšl.
Dne 9. srpna 1969 byl proveden speleopotápěčský

close io ihe Sloupsko - Šošůvska Ca\ie Sysiem.

průzkum sifonu v odtokové čásii jeskyně na konci
Povodňové chodby. Přes sifon se podařjlo proniknout do
nízké chodby a dále do řf čn( chodby s aktímh tokem, který
bylo možné sledovat do vzdálenosti mnoha stovek metrů.
Pri dalšlch průzkumných akc[ch byl postupně objeven
rozsáhlý systém chodeb a dómů, čltaj ícl mnoho kilometTů.
Dalšl průzkum i detailnějšl výzkum těchto těchto prostor

Thanks io anoiher agreemeni between managemeni of
ihe Proiected La"cape Area. ihe Geografical lnstiiuie and ihe
Czech Speleological Socieq, tluz Nei^i Amaierska Cave was in

1993 given under ihe conirol of its discoverers - ihe Plánivská
Speleological Group.

A new provect ďexploration and compre hemive research
o/ihe locativ was made -other baslc orgar.iza(ions o/the Czech

Spelological Socieqi - Pusý Žleb, Topas, Labyrini and some
sciemlfiic lrwtituiiorw cooperate on it. Within the framework ď
this F)rojeci siarted speleologic exploratiori tn detail in so /;ar

only liiile exp[ored paris - ihe Sloupský Corridor and Milan

byl komplikován přístupem přes vodnl sifon. Pri jedné
z plánovaných akcl dne 29 srpna 1970, zahynuli dva
speleologové, Milan Šlechta a Marko Zahradn{ček, kterl
při nenadálém zvýšenl hladiny podzemnl Bíle vody
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způsobené povodní, nestačili uniknout z nízké chodby.
Tatotragediepoznamenaladalš(výzkumoučinnost
na lokalitě, které byla nejprve zcela zastavena a v roce 1971
se jejím koordinátorem stala profesionální oTganizace
Geografický ústav Československé akademie věd.
Tato instituce zpracovala projekt průzkumu a
komplexnmo vědeckého výzkumu lokality, nap]ánovaného
až do roku 1975. V rámci tohoto projektu byl v roce 1973
vybudován nový vchod dojeskyně, vyraženlm 67 m dlouhé
štoly z Pustého Žlebu. Dále byla zhotovena mapa lokality
v měřítku 1 : 1000, zah[TLujícl také významné povrchové
krasové jevy. V jeskyni také problhaly první vědecké
výzkumy, např. geologiclq7 a pokračovali speleologické

speleologům z České spe]eologické společnosti v roce
1989. kdy potápěči skupiny Labyrint objevilj a
zdokumentovali 1. 200 m nových rozsáhlých chodeb za

průzkumy, např. speleoalpinistický průzkum komínů a
homích pater.
Pro prvnl, objevnou část jeskyně po sifon
v Povodňové chodbě se začalo používat označenl Stará
Amatérská jeskyně a pro rozsáhlé je§kyně za sifonem
označenl Nová Amatérská j eskyně.
V i.oce 1975 byl potápěči bměnského Tiygon klubu

organizace České speleologické společnosti - Pustý žleb,
Topas, Labyrint a také některé vědecké instituce,
napr.Geologíclý ústav Bmo.
V rámci tohoto projektu je zanájen podrobný
speleologický průzkum v doposud málo prozkoumaných

překonán 420 m dlouhý a 20 m hluboký, vodnl sifon
oddělující Amatérskou jeskyni od propasti Macocha.
Úspěšné proplavání sifonem se stalo symbolem vyřešenf
hlavnflio speleotogického problému podzemnl Punkvy.
V roce 1978 bylo zdoláno skalnl okno mcházejlcí
se nad přítokovám sifonem Sloupského potoka na konci
Sloupského kolridoru a objeveno dalších více než 1000 m
chodeb směrem ke Sloupsko -Šošůvským jeskynlm.
V roce 1980 vydávaj{ J.Pribyl a P. Rejman publikaci
" Puiikva ajej íjeskyní systém v Amatérskéjeskyni", která

souhmým způsobem popisuje historii objevovánl a tehdy
známé prostoryjeskyně. Součástí publikace je také mapa
lokallty a údaj ojejí délce - 17. 202 m.
Součtem délek všech známých jeskynl prímo
vázaných na podzemn( Punkvu vzniká největší jeskymí
systém v tehdejším Česko§lovensku s délkou všech prostor
30. 300 m.

V roce 1988 díloí "Dohodě o způsobu prováděnl

průzkumných pracl na lokalitě Stará Amatérská jeskyně"
uzavřené mezi spTávou Chráněné kraj inné oblasti Moravský
krasazákladníorganizac(Českéspeleologickéspolečnosti
• Holštejnskou skupinou zahajuje tato skupina

revizi

původn(ch mapových podkladů a dalšl speleologický
průzkum Lokal ity.

V roce ] 992 publikuje novou mapu StaTé Amatérské

jeskyně v měHtku 1 : 200 zpracovanou v souřadnicovém
systému a také dokumentuje všechny známé komíny
vjeskyni. Vjednom z nich, tzv. Varietním komíně bylo
dosaženo výšky 105 m.

Další významný objev se podařil

rovněž

koncovým sifonem Sloupského koridoru a postoupili tak

pralc(icky až ke Sloupsko -ŠoŠůvslqh jeskyním.
V roce 1993 docház[ dlky dalšl dohodě mezi

Správou Chráněné krajinné oblasti Moravský kras,
Geografickým ústavem Bmo a Českou speleologickou
společnostl k pŤedánl Nové Amatérské j eskyně pod správu
objevitelů - Plánivskou skupinu České speleologické
společnosti.

Je zpracován nový projekt průzkumu a komlexního
výzkumu lokality, na němž se poclíl( také dalš( základn(

částech - ve Sloupském koridoTu a v

Bludišti Milana

Šlecl`ty.Výsledl(embylystovkymeúůneznámýchčjŠpatně
zdokumentovaných chodeb. Byl zahájen systematický
speleoalpinistický průzkum komlnů, který záhy přinesl
objev rozsáhlého hornlho patra nazvaného Alabastr,
dlouhého téměr 500m s unikátnl excentrickou výzdobou.
Se známým i skutečnostmí byla porovnána stávaj(cí
mapová dolcumentace a byli zjištěny značné nedostatky a
rozpory.
Všechny zlskané poznatky byly shromážděny,
vyhodnoceny a v roce 1997 byl zpracován třlletý projekt "
Amatérskájeskyně-30letodobjevunejvětšmojeslqmnflo
systému v České republice.
Tento projekt si jako cíl stanovil pokračování ve
speleologickém. speleoalpinistickém a speleopotápěčském

průzkumu, ale také např. komplexní zpracování
geologického popisu lokality a hlavně zahájení zevrubné
a systematické revize stávaj!cÍ mapových podkladů
modemfmi metodami, najejlmž konci by mělajednou být
digitá]ní , souřadnicová mapa jeskyně v měr(tku 1 : 500.
V !etech 1997 až 1999 byl v rámci tohoto projek[u
změřen a zmapován Sloupský koridor, Bludiště Milana
Šlechty a Krematorium. Dále byl zrevidován hlavnl

polygon celé jeskyně a některé mapy již byly převedeny
do digitálnl íomy.
Veškeré aktivity prováděné v jeskyni od roku 1980,
stejně jako speleotopografický popi§ celé lokality bude
součástí publikace " Amatérskájeskyně -30 let od objew
největšflo jeskymího systému v České republice", která
bude vydána koncem roku 1999. Součástl této monografie
budou také výsledky mnoha dalš(ch výzkumů, desltky

barevných a stovky černobílých fotografií a několik
mapových přlloh nově zmapovaných částí je*yně.
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THE PR0BLEM OF TRACES OF FLUVIAL
SEDIMENTATI0N IN CAVES OF THE CARPATHOBALKANIDES 0F EASTERN SERBIA ON THE EXAMPLE
0F THE CAVE PROVALIJA (CERJANSKA PECINA)
DRAGAN NEšlč

Ljutice Bogdana 17, YU-I 9000 Zajecar, Yugoslavia

The Carpatho-balkanides of ea§tem Serbia include
a part of the Carpatho-balkanide§ mountain system of
Euope. The mountains in eastem Serbia are of mediun
height, complex geological structure, with considerable
spread of carbonate rocks wliich are often divided by noncarbonaterocksandexposedtotheprocessofkarstification,
that is to the development of the underground and surface
karst morphology. Such conditions caused the genesis and
development of the isolated karst and fluvíal karst. Atso,
such geologicaL and morphologicat relations aTe the basic

condition of fluvial sedimentation in caves, the traces of
which are found in several caves of eastem Serbia, as well
as in the cave Provalija, one of the longest caves in Serbia

(5730 m). This cave is also known as Cerjanska Pecina.
The cave Provalija is situated of Kalafat Mi. (839
m a.s.l.), in the southwestern part of the Carpathobalkanides mountain range. Morphogenetically and
hydrologically, the cave belongs to the basin of the
ToponjcaRiver,thelefttributaiyoftheJ`iznaMoravaRiver.
The cave is of inflow type, foimed in the conditions of
isolated and fluvial karst as the result of sinking of the
allogemc river Provalija. It is cut into the massive Mesozoic
limestone of the west limb of Kurilovo anticline. The
uncovered core of this anticline is made of pemian red
sandstones in which the Provalija River has cut a closed,
allogenic fluvio-karst valley. At the contact of limestone

high. Along me great part of the main gallery there are
allogenic. al luvial fluvio-kaTst deposits, which are the index
of the filling ofthe cave. On these deposits, the differences
in spread , lítho-sti.atigraphjc and other characteristics have
been fouid out. In the part of the main gallery (240-1000
m fi-om the entrance) these deposits are in the form of
terraces, 4-5 m relative height, of characteristic

stratification. The suface sďat`m is made of limestone
debris partially cemented by clay, the next stratum is of
samdy clay witli the characteristics of silt. and the bottom
stratumismadeofmediumandlargeredsandstonepebbles
and limestone debris. Downstream fi.om this zone, along
the niches, there are alluvial pebble deposits of similar
lithologic characteristics. cemented or uncemented by
calcite at 2-I 3 m relative height, and this zone is spreading
fi.omtheendoftheprecedingzonetothecavesiphonwhich
is3415mawayfomtheentrance.Furtheronfi.omsiphon,
in the main gallery, the deposits are in the fom of Ted
sandstone round pebbles on the cave floor or partially
hanging at 4-5 m relative height in places where cemented
by flowstone, foming hanging floors in the main galleTy.
In this final downstream part of the main gallery round
pebbles aďe absolutely dominant.
The mentioned characteristics of alluvial cave
deposits lead to the conclusion that Provalija cave was

probably exposed to twofold filling. In the final part of the
and sandstones, at the height of 510 m a.s.l., tJ]ere is the main gallery round pebbles represent the remnants of the
cave entrance, above which a hanging valley is cut in earlier filling, white aLluvial sediments in tlie main gallery

limestone, which is th index of the former fluvial phase.
By the experiment of water tracing, the hydrologic
connection between the cave stream of Provalija and the
ascending Gomje Kravlje karst rising (310 m a.s.l.) was

to the cave siphon correspond to the later filling.

There are at least five accumulation fluvial levels
inthebasinoftheToponicaRjver,twoofwhichcorrespond
to the Eopleistocene, another two to the Pleistocene, and
proved. Th.e rising is situated in the valley of the Toponica theremainingonetotheHolocene.Morphogeneticanalysis
River, that is, on the other side of the limestone massif of ofprovalijacavecharacteristicsandcorelativegeneticand
Ljutj Vrh (783 m a.s.1) in which the cave is cut. The outflow
chronologic connection between fluvial accumulation
part of the system is a constantly sunk zone of karst levels in the basin of the Toponica River and fluvio-karst
groundwater, which corTespond§ to the typc of deep karst. accumulation processes h the karst undergroud show that
By the speleologic exploration we did not reach fi.om the the twofo]d filling of Provalija Cave probably took place
inflow part to the ]eve l ofkarst groundwater ofthe outflow in the Pleistocene. Beside physical-geographic condition s
of isolated karst and fluvio-karst t)pology, the significant
Part.
In the grandiose morphology of provalija cave, the condition ofthe cave filling is the climate factor. However,
main cave gallery, 4333 m long, is a significant part (with for the time being, we are not able to corelate these relations
a Cascade gallery 4386 m towards the unexplored parts of with possible Pleistocene pluvial perjods.
the cave). The main gallery is a huge underground
Although the first results have been achieved, for
descenďng cavity, maximum 10-15 m wide and 20-30 m the time being nwe cannot draw complete conc]usions about

jo
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the cave filling in the conditions of isolated karst and fluviokapst in the Carpatho-balkanides of eastem Serbia. More

come, especially wl`en we consider the fact that the traces
offillinghavebeenfoundinmanycavesofdifferentgenetic

detailed quafititative multidiscipl i nary explorations of the
whole area are necessary, which is ou task in ti`e time to

t}T'es.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ LOKALITY SYSTÉMU
AMATÉRSKÉ JESKYNĚ
The most important geo]ogical sites of the Amateur Cave system
JIŘÍ OTAVA

Český geologický ústav, Leitnerova 22, 658 69 Bmo

The whole cave system is an unique natural phenomenon

upozomit, probudit zvědavost, zájem a stručT`ě popsat. Čím

ftom ihe vlewpoint of observ'ing and studying ihe geology.
Geologically most valuable places are often aesihetically

arid sunny iropical sea` ]i Ls r\ot a phantasm, but an easily

jsou zajímavá a ceimá. Vždyť kdo by se nenechal unést
fascinující možnostf pohybovat se v mlstech, kde pŤed 360
miliony let rostly korálové útesy v teplých prosluněných
tropických moŤÍch. Že nejde o fantasmagorii, ale o lehce
ověřitelnou skutečnost poznáme na mnoha místech
Amatérské jeskyně. Fosilní zbytky útesotvorných
organizmů jako korálů, stromatopor, amfipor aj. můžeme

veríf iable rea(iy in many p(aces oíthe cave. Fostl remnants of

pozorovat "zevnitř", trojro2měmě na hladce naleštěných

asionishing as well. The aim of the g.iide is io poLrit out such

places. io dra\^i aiieniion and to descrlbe ihe mosi inieresiing

phenomena and J;eatures. Lei us jolr. the fiascinating irip .nside
ihe places where coral reefis grew 360 rriilions years ago ln warrrL

many reef buildmg organlsms such as corals, stromatopora.

stěnách a stTopech chodeb. Stejně vzrušující je sledovat

amphipora a.o could be observed ''from inside" iri 3D

výsledlq/ horotvomé, nebo hydrotermální aktivity - tedy
vrásy, zbridličnatění, dislokace, drcené zóny s brekcií a
hydrotermální Ž(ly až několikametrové mocnosti.

projeciions on ihe smoothly polished walls arid ceilings of
(orridors and I.alls. E;qually exciilng is to j;ollow the results oÍ
orogenetic movem!ents or hydroihermal aciiviiy i.e. folds,

cleavage. f;aula;, crushed zorůs wiih breccia and hydroihermal
dykes up to severat metres thick`

The whole system has been subdivided inio |our
map segmenis (Siará Amaiérka. Nová Amaiérka norili. N.

Amaierka ceniral pari and N. Amaiérka souih and all ihe mosi
irnportant 24 localiiies are marked by small leiiers`

Celý jeskynnl systém je pro přehlednost a lepší

orientaci rozčleněn do čtyř segmentů, které rovněž
odpov(daj ( mapovým segmentům
1)
Stará Amatérka
2)
Nová Amatérka -sever a sloupská větev
3)
Nová Amatérka -střední část
4)
Nová Amatérka -jih (vstupnl část)
Popisované lokalityjsou značeny malými písmeny

průběžně od prvého po Čtmý segment tedy od prvého bodu
Celý jeskynní systém Amatérské jeskyně je
unikátnlm výtvorem př!rody z hlediska možnosti
pozorování a studia geologie. Nicméně vedle "hlušších"

míst existují naopak mlsta nesm(mě cenná a nabitá
informacemi a často současně esteticlcy velmi působivá.
Cílem následující stati je na taková význačná mlsta

(a) ve StaTé Amatérce po pos]ednl čtyriadvacátou lokalitu
(x), kteráje ve vstupn( Štole z Pustého žlebu. Těmto bodům
odpovídá lokalizace pfsmen (a - x) v mapě. Naopak Časté
odkazy v textu na čísla měřičských bodů počítajl s
usnadněn(m orientace a hledánl lokalit vjeskyních, nebot'
t)to bodyjsou na stčnách nepřehlédnutelně o2mačeny.

Wů lntematlorial MeeLn.g of Cqvers ln tiie Moreivlon Eant
IP Nqnonal SpeleologlcaL Congress (Jedoiiinke, 1999)
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Obr. 1 - Schéma rozdělenf Amatérské jeskyně do čt}ď dflčích segmentů. Legenda: 1 ) Stará Amatérka. 2) Nová Amatérka sever a Sloupská větev, 3) Nová Amstérka -súední část. 4) Nová Amatérka -jih (vstupnJ část),
Fig.1 -Scheme of subdividing the whole system into fou map segments. Legend: 1) Stará Amatérka, 2) Nová Amatérka north, 3) Nová Amatérka -ccntral part , 4) Nová Amatérka -soutli.
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WATER-QUALITY AND UTILISATION IN THE WESTERN
MECSEK HILLS (HUNGARY)
TIBOR PARRAG

Duna-Dráva National Park Directorate, (Hungary) H-7625 Pécs, Tettye tér 9.
tel.:36-72-213-263,fax.:36-72-210-747,e-mail:partib@ftk.jpte.hu

Resume

supply for aiiificial lakes for recreational use. The water

The Duna-Dráva Naiioiml Park Directoraie (Hungary)
ard Janus Paru.oriius Universio) of pécs (Hungary) has arranged
a one year [ong siudy io undersiarid ihe relaitom; between ihe
knrs wa[er quality and landuse paitern in Wesier Mecsek I.[ills
(Scruih-Ilungary). The resuli of our researches proved (hai il.e
inbuili of limesione surf iaces can seriously damage ihe qualioi of
waier. We have measured extremely high niiraie and colif;c)rm

bacteria daia.

Additiorially,

[he meihods and qiianiiiy of waier

uiilisatton has been siudled. We experienced ihat ihe utilisation

oÍ karsi waier for water supply could irreversible changes in
some caves.

We hope, ihai our researches wlll help io esiablish a ru!w
naiwe reserve on ihe llmesione suúace o|Western-Mecsek llills.

The karst of westem Mecsek Hills is approximately
50 km2. On the edge of karst there are eight larger springs,
four of them are utilised for water supplying. In this paper
we study the utilisation of these springs and discus the
result of a monitoring on water-chemistr)/ of VlzfB and
Mészégetó spring (and their sinkholes).
Theka]st-waterhavebeenusingfi.omthestoneedge
to present. There have been three different types of
utitisation : drinking water, mechanical power ofthe springs,

w`as utilised most intensely between 1970 and 1995 when

app.1.5-2 million m' /year was used as drinking water.

The caves and the fissue system behind the springs have
beenutilisedasasubsiirficewaterreservohbyconstructing
dikes in the caves which impounded the water. These
constructions have cau§ed seveTal (sometimes irreversible)
changes in the caves, dripstones have been desuoyed,

passage§havebeenenlarged,concretepavementsandwalls
have been built. Moreover, the impounding haven not been
crowned by total success, leaking can be observed several
places, not just in caves but on a deep valleyfloor, too.
Between 1998 an 1999 we made a one year long
study on the karst water quality. We wanted to mea§ure the

qualiý ofkarst waier, explore the effect of landuse on water
quality and the changes of water quality between the
sinkholes and d`e spTings.

The chosen springs has special interest because ti`ey
supply artificial lákes utilised for Tecreational purpose. We
measued both chemical and microbiological data in eveTy
two weeks at fou points (two spring and two sinkholes).
After a year we wcre able to prove, that the water of
Mészégetó-spring was more polluted because its catchment
area are paTtial]y used as gardens, vineyards, and holiday
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Fig. 1 -Changes of nitrate between a Mészégetó-spring and its sinkhole.
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environment in caves is not proper for bacteria and the
chemical poltution can become diluted and be deposited
incaves.AtMészégetó-springusuallythewaterfiomspring
was more polluted than the disappearing wateT in sinkhole
which showed, that the origin of pollution was on the
limestone surface close to the spring.
To preserve or improve the water quality we suggest
that the sewer-system should be enlarged and the usage of
fertilizer should be limited on limestone surface. To solve
this problem we wou]d like to organise a meeting with the
staff of Environmenúl Protection and the local authority.
The Duna-Dráva National park Directorate is planning to
establish a new nature Teserve on karstland and we hope,
that ou research wil] be utilised in this work.

Fig. 2 -Microbiological data of Mészégetó-cave.

resort. Mai]`ly the arnount of nitrate was extremely high
because ofthe fertilizer. The lfl figue shows the changes
of the i`itrate amount between tlm Mészégetó-spring and
its sinkhole.

Water fi.om Vízfó-spring, which catchment area is
covered by forest, was cleaner chemical and biological,
(taking part in this conference is sponsored by tlie
too. We experienced that the water be cleaner duing its Soros Founď)
way from sinkholes to springs. Presumably, the

DEVADESÁT DEVĚT LET 0D OBJEVU
NOVÉ OCHOZSKÉ CHODBY
The 99th anniversary of the New Ochoz Passage discovery
JOSEF POKORNÝ
Česká speleologjcká společnost , základm' organizace 6 - 11

Résumé:

99 years ago, iri I 900 pro/essor Procházka and ieacher
Muzikář and with siudent P ohl succeded owerc onriing sedimentat

closure o|iln Wankel .s corridor. They weni perhaps 220 meiers

furter on. The corridor they discovered was laier called
„ Procházka.s corridor" ` Discoverors were excited by beauw of

Nebývá zvykem oslavovat 99 výročí jakékoliv
události. Spíše se vždy oslavuje 2aokrouhlené výročí. Tédy
-spíše by veřejnost určitě očekáva]a. že oslavtme až to sté
výročí. Ale IV. Mezinárodní setkání speleologů a 11.

Resumé:

Národnl kongres vyšly na záH tohoto roku. Nemůžeme za
to. že je to teprve 99 let od objevenf Nové Ochozské
chodby, lépe řečenoj ej í části, dnes nazývané „Procházkova
chodba". Tak se na nás proto prosím nezlobte, ani se

Vor 99 Jalire. im September ]900 war proí Prochazka

nevysm{vejte. Nejde o naši slávu a naše zwiditelněnf . Jde o

sialact\ies Because oÍ ii,s lnaccessabi(iiy ihe sialactiie.
Decoraiion has beeri preseNed up iill present iime.

mi[ dem Lehrer Muzikář und Siudent Pohl gelingen uberwlnden
die Ausschwemmungs schliessen der damalige War.kels Gang

und sie fortschreiie cca um 220 meier vorwaris durch der Gang.
welcher war die nachsie Enideckers ,.Procházlia Gang"
benerinen. Dle Emdecker war begeisteri prachtvolliger Troí)fisiein
Ausschmuckung. Dtese Ausschmuckung Dar\k Scl"ierigk€i(e
nahiretten bleibt halten bis He\ite.

sláwazviditelněnltěch,kteříšlivevýzkumechkrasupňed
námi. kteřl neměli dnešnl techniku a prece měli odvahu.
Na ty chceme vzpomenout. Vzponmeňte tedy s
úctou s námi. Základní organizace 6 - 11 Vám za to děkuje.
Z Klížova dómu, posledního z Velkých dómů v
Ochozské jeskyni odbočuje téměr v pravém úhlu

východním směrem takzvaná Nová ochozská chodba. Proč
Resumé

Před 99 léty, v zářl roku I 900 se proiesoru Procházkovi
spolu s učiielem Muzikářem a studeniem Pohlem podařilo
překona[ náplavový uzávěr tehdejší Wankelovy chodby a
posioupili cca o 220 rnetrú dále chodbou, která byla dalšími
objeviieli riazvána ,. Procházkova chodba". Objeviielé byli
riadšeni krásou krápníkové výzdoby. fiaio výzdoba, dlky obtížné
přisiupnosii zústala zachována dodnes.

Nová? Do roku 1900 z n[ bylo známojen asi 125 metrů.
Prvn( j i prozkoumal MUDr. Jindřich Wánkel s lng.
Antonlnem Mládkem v roce 1857. Průzlaim Ochozské

jeskyně Wánkel popsal v časopise „Leipziger llustrierte
Zeitung", Točník 16/1858 v článku ,J)ie Hohle von Ochoz".
Prvních asi 60 metrů chodby tvoří takzvaná
„SpQjovac í sffi". za kterou začíná chodba. zvaná WÁnkelova

IV. mezlnáTodnl setliánl si)eleotogů v Moravském kTasu
11. náTodnl speleologlcký kongTes ()edovnke, 1999)

Obr. 1 -Mapa Nové Ochozské chodby z roku 1944 se zákresem měřičských polygonů.

chodba. Tato chodba je misty až 7 metrů široká, má
zpočátku strop ve výši asi jednoho metru, pos]éze se však

strop snižuje až na cca 75 cm. Její dno je povodňoy!h

píše, že toto obtížné měreni. provedli hravě. Z dřívějších
popisů a dnešn( situace vyplývá, Že koncové jeztrko či tůňka
ležely /pli postupu chodbou k východiu splše na pravé

řečištěm Hostěnického potoka, který se propadá ve
ViLémově údolíčku pod Hostěnicemi. Podle popisu
WÁnl(ela, aLe i dalších, Cauer, Koudelka. Trampler ajiní /
končila tato chodbajezírkem či tůňkou. hlubokou asi 150

stTaně chodby a Procházkova skupina je obcházela zleva.
Náplava je v těchto místech spíše plsčítá a pokud zde byla
vodou vytvořená prohlubeň, bylo kam ukládat materiál.

Cm.

píše Procházka. „Přesto bylo zjevné, Že pronikneme dá]."
Atakprýasipočtvitiodiněkopánízjistili,Žesestropzvedá
a pred nimi je volná prostora.

V roce 1900 sc věnoval tišnovský rodák, pTofesor
Dr. Vladimlr Josef procházka, asistent geologie na České

polytechnice v Praze, výzkumu jižnl části Moravského
krasu. Byl odhodlán pokusit se o průnik a prolongaci v
tétochodbě,jakmilejentrochunastanouvhodnépodmínlq/.
Srpen a začátek zářl toho roku byl tak suchý, Že vodní tolqí

„Prodralij sme §e až tam, kam se naši předchůdci nedosta] í"

Jak postupoval i dále chodbou, zj išt'ovali, Že chodba

vede směrem k Hostěnickému propadání. Procházka i jeho
přátelé byli nadšeni krásou krápníkové výzdoby v nově
objevených prostorech. Procházka v článku dále píše:

téměř vyschly. V té době Procházlcu svedla št'astná náhoda

„Přesto. Že prostomost nově objevených chodeb nenl tak
/jak popisuje/, s dvěma statečnými muži, J. Muzikářem a velká, j ako prostomost hlavni.ch sln( ochozskélio bludiště,
R.Pohlem.TytomužejmenujítakéKŤLžaKoudelkavknize tož přece jen j ej ich tvar, a jmenovitě krápnlková výzdoba,
„Jeskyně Moravského krasu, skupenl druhé a třetl" z roku jsou neobyčejně bohaty a rozmanity. Po této stránce je
1902, kde je však uvádějí jako lgnáce Muzikáře, učitele z řadlm v čelo krápnfl(ových jeskymích b]udišt' Moravského
Mokré a l]eřmana Pohla, posluchače homické akademie krasu. Rozhodně však, pokud se týká čistoty krápníků,
lubenské.

jemnosti jejich, nevyrovná se jim nic v jeskyních

Nenl známo přesné datum průniku. Nicméně
Procházka ve svém článku v časopise „Zlatá Praha Světozor" uvádí, že koncem září se vody potolů ztrácely
uŽ daleko před propadánlm, z čehož můžeme dedukovat,
že k průniku došlo někdy koncem záll. Jeho článek „Nové

moravských."!

jeskymí chodby Ochozské" pak vyšel ve ,tzlaté Praze Světozoru" dne 9. listopadu 1900.
Z článku vysvítá, že Procházkova skupina nejprve

Závěrem článku se Procházka zamýšIÍ nad tím, zda
bude tato krása někdy zpHstupněna. My dnes v(me. že
každý zbytečný prostup vytváŤÍ podmínky k devastaci

provedla zaměřenl „Spojovací s{ně" a „Wankelovy
chodby", tedy prostorů do té doby známých. Procházka

výzdoby. Naštěst{ je prostup Wankelovou chodbou a

V dalšim textu PTocházka nadšeně popisuje podoby
krápníkové výzdoby. Pro současníkaj e například zaj ímavé.
že útvar dnes nazývaný „Hrozen" nazvali objevitelé
.,Zvon", dnešn( „Obřl tlamu" nazva]i „Kaple".

průkopem v náplavě. nazvan]b „Wánkelův sifon" /i když

Ilft lnternatlor\al Meeiing of Cavers ln llie Moravian Karst
lr Naiioi.al Speleologlcal Congress (Jedovnlce, 1999)

to po prokopání už není obtížný §ifon/, možný jen
speleologům s přiměřenou výstroj(, takže se tato krása
uchránila dodnes /dokonce snad i v plném rozsahu/.
Brzy po zveřejněn( objevu vnikl do chodby Florian
Koudelka, který ji znovu zaměril a zevrubně popsal. Popis

j5

a rozsahu objew přiktádám mapku (obr. 1 ). Je kopií tDp
z roku 1 944. autoři Pemes - Ryšavý - Plch, do k.E* je
zakres len Koude Lkův polygon.

Literatura

vyšel v kniz€ Martina KHže a Floriana Koudelky „Jeskyně
Moravského krasu, skupení druhé a třetí", která vyšla ABSOLON. Karel - Moravský kras, 1. a 2. dí], Academía
Praha 1970
v]astním nákladem autorů v r. 1902 ve Ždánicích.
Procházkův objev byl posléze nazván „Procházkova HIMMEL, Jan - HIMMEL, Petr -Jeskyiiě v povodi Říčky,
KPS Bmo 1967
chodba". Konec objevu tehdy ležel v tůních před dnešnlm

„Křižovým sifonem", kteíý dle bratŤí Himmelů ,Jeskyně v
povod( Říčky", Bmo 1967 překonal v r. 1910 ing. Gunther
Nouackh. ALe to užjej iná historie, které §e budeme věnovat
zase až příště. Ke snadněj šímu získání představy o velikosti

KŘÉMh=`:,-sřu°pťn?E|#aF:;=rž-dJá:íkcT:9#vského

PROCHAZKA, Vladimfr Josef - Nové jeskynní chodby
Ochozské. článek v časopise Zlatá Praha - Světozor,
roč. 28 -]900/1901, č.1., 9.11.1900

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MORAVSKÝ KRAS
Protected Landscape Area Moravian Karst
LEOŠ ŠTEFKA
Správa CHK0 MK, Svitavská 29, 678 01 Blansko, tel: 0506/417 825, e-mail: schkoinl(@iol.cz

Největš{ a nejtypičtější krasové územl České
The biggesi and ihe mosi tyi)ical karsi area qf the Czech
republic with typlcal fiorrr.s o{ suóace and underground karst
has been proclaimed as proiecied landscape area -PIA as early
as in 1956. Ii is ihe second old€si PLA in ihe Czech republic.

The ioial exient oíihe proiecied area. which irench inio districis
Blansko, Brno-the counn.iskLe and Brn®the tcrwn is 94 km2 More

than 60 % of ihe area is'covered byfiores(s ]n ihe middle, ln the
souih pari and in inaccessible canyons in ihe norih ihe fiorests

retain iheir natural generic traii The bigger areu ln ihe riorth
and some areas in the rniddle part have been dis/]orested and
arable land predominaie here ioday (often righi above cave
sys'ems).

The ierms oÍ the protection oÍ the naiure are graduated
inio three zones Zones are defiined by naiural raie. The r Zone
with ihe siricies proieciion (about 17 % o/ihe area ďihe PIÁ)
include ihe mosi valuable locatiorH wiih unique lif ie and lif leness

riature. 1i is also defiine in places where surface karsi

phenomenons are siiuated. Ii means sink holes and abo\ie the
mosi disiinguished ccNe systems. The 2nd Zone (about 42 % of
tlw area) is ihe iransitional zorn The law fiorbid the iniensive
iechnologies here, which can cause nomeversible changes in
the biotogical díversiq oÍ the ecosystems. Rematning parts oÍ
the area (41 %) are imlude in ihe 3ri Zone with ihe mildesi mode

oíproieclion.
The organization, which answerfior promoiing of iems

oÍ the protection, is ihe Adrmnistration of the PLA Moravian
Karst with seat m ihe Blansko

republiky s typickými formami povrchového i podzemního
krasujejiž od roku 1956 vyhlášeno za chráněnou krajinnou
oblast-CHKO(druhánejstaršlCHKOvČeskérepublice).
CeLková rozloha chráněného území zasahujícmo do okre§ů
Blansko, Bmo-venkov a Bmo-město je 94 km2. Více než
60 % povrchů kryjl lesy. Ve střední a jižní části a
v nepřístupných kaňonech na severu si uchovaly přirozenou
druhovou skladbu. Většl plochy na severu a částečně i ve
střední části byly odlesněny a dnes zde převažuje omá půda
(Často přímo nad jeskynními systémy).
Podmínky ochrany přírody jsou odstupňovány do
tří zón, vymezených podle přlrodnlch hodnot. 1. Zóna
s nejpřísnějšl ochranou (cca 17 °/o z celkové rozlohy
CHKO) zahmuje přírodně nejcennější lokality s uikátní

živou a neživou přírodou. Je vymezena i v ml§tech
soustŤeděn( povrchových kJ'asových jevů (zejména závrtů)
anadnejvýznačnějšímijeskymímisystémy.Il.zóna(42%
rozlohy území)je zónou přechodovou. Zákon zde zakazuje
intenzivní technologie, které by mohly působit nevratné
změny v biologické diverzitě ekosystémů. Zbývající části
území (41%) jsou zařazeny do 1]]. zóny s nejmímějšlm
režimem ochrany.
Organizací. která odpovldá za prosazovánf

podmlnek ochrany přlrody a krajiny, je Správa CHKO
Moravský kras se sídlem v Bla]`sku.

IV. i..ettnárodn( seikánt speleobgů v Moravskérn kTasu
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GEOLOGIE OBŘÍCH DÓMŮ JESKYNĚ BOHEMIA
NA NOVÉM ZÉLANDU
Geology of giant domes of the Bohemia Cave
in the New Zealand
RADKO TÁSLER, JIŘÍ TOMÁŠEK
Česká speleolgická společnost ZO 5-02 Albeřice

Absiraci
Tln geology a petrology siiuaiion was siudied in g.gant
spaces in Bohemia Cave Olew Zealand, Mi. O`.ien). The nuiin

pari oÍ ihe cave - gigam domes a passages -are developed on
the coniact oÍ overlying crysialline carbonaies and lower
formaiion o/ phyliies. The coniaci is gerieraly ]6()-170/40-45
and plaK:es creaies ihe ceiling of the spaces. Tlw subveriical f ic(rits

(330-350/70-85) verilcaly move ihe coniact nmlnly on norih pari
oÍ the ccťve. The overlylng crystalltrie carbonaies can be described
as grey to almost b(acl€ massLve. lamLnaies marmors. concordani

with conJaci. The phylliies are grey to greerush. someiimes almost
black rock with quariz lenses and iuf iitic iniercalations. The tuf iiis
occure in a big unlcnown boďy in ihe norih part oÍ ihe ccive.
Phylliies are usualy coru:ondari wiih coniaci and ai ihe coniaci
are deeply weaihered aiid clayed.

Úvod
V roce 1990 objevili členové České speleologické

vyřešen stupeň metamorfózy.

Po[oha a charakteristika je§kyně
Jeskyně Bohemia lež! v provincii Nelson na sz.
Jižního ostrova v k].asové oblasti Mt. Owen. Spodnl vchod
ležl na hom{ hranici lesa v nadmoŤské výšce asi L .250 m,

homí vchod Oeskyně Rhapsody) v členitém krasovém
skalnatém terénu 1.432 m n.m.

Širšl ob]ast tvof( slabě inetamorfované vápence a
dolomitícké mramory svrchního ordoviku skupiny Mount
Arthur Group (Coleman ed.198l), které jsou
dishamonicky zvrásněny ležatými vrásami a přesmyky s

převahou směrů os `ris JZ-SV (Wopereis 1988). Za podJoŽí
jsou považovány ůlity pikikiruna schist a Flora Fomation
(Suggate 1978). Na východě jsou karbonáty ohraničeny
mohum)h granodiorito`ým masívem.
Celková délka jeskynnflo systému Bohemia je 10

společnosti na Jižním ostrově Nového Zélandu jeskyni
Bohemia, Popis jeskyně, plán, nástin geologických poměrů km a hloubka od homího vchodu čin( -713 m. Prostory a
a geneze jeskyně, základní popis aragonitové výzdoby i chodby systému lze rozdělit do třl základn(ch částí, které
některé po2natlq/ ke geomorfologii okolí byl publikovány se od sebe lišf předevšlm speleomorfologil ale i genezí.
v samostatné expediční zprávě (Tásler ed.1991 ).
V letech 1994 a 1997 byly zorganizovány dalšl dvě
výpravy Českou speleologickou společnosií a několik

Pwní část tvoří spletitá síť fosilnlch fietatických
chodeb od úzkých kaná]ů až po mohutné tune]ové chodby.
Všechny prostory této části jsou vyvinuty v karbonátech a

menšlch akc( zélandskými speleology, pri kterých byly
objeveny dalšl kilometry chodeb (Tásler 1995, 1997).
Jeskyně Bohemia byla též spojena s výše ležlcl jeskynl
Rhapsody (Tásler 1998). V roce 1994jsme zahájili studium

ležf v úrovni zhruba 1.250 - 1.300 m n.m

geologických poměTů obrlch dómů a mohutné chodb}J
přicházej[cídotohotodómu,respektiveprostorvyvinutých
na kontalmi karbonátů a nekrasového podloží. Současně

jsme odebrali několik petrologických vzorků. V roce 1997
jsme ve studiu pokračovali a odebrali 67 mineralogických
a petrologických vzorků k dalšlmu laboratornlmu
zpracování.
Celkem bylo provedeno 16 silikátových analýz a
21 výbrusů pro mikroskopické studi`im, které provedl
Z.Vejnar, V. Skoček a R.Tásler. Predložený referát shmuje
výsledky terenního studia geologických poměrů a
mikroskopického studia vybraných vzorků. Maximálně
možnýrozsahreferátuvšaknedovolujepublikovatněkterá
detailn[ studia a všechny grafické přílohy. Dosud nebyl
studován možný výskyt mikrofosllil, vztah geologických
struktur obŤÍch dómů k povrchové situaci a není spoleh]ivě

Druhou část tvořl převážně meandry, chodby
kaňonovitého charakteru, šaclity a komíny. Spojuj( prvnl
část jeskyně s třetí částl. Jsou nad úrovní systému
fteatických chodeb (l.část) a klesají i pod úroveň ot)Hch
dómů v jejich smčmém pokračovánf (3. část). Všechny

dutiny tohoto t)pu jsou vyvinuty v karbonátech a ve většině
z nich jsou stabé aktivní toky.
TŤetl část jeskyně je soustava obrovských dómů a
navaz`ijících chodeb vyvinutých na ukloněném kontaktu
nekrasovýchhominakarbonátů.Dominantn(postavenízde
má soustava obř(ch dómů (nebojednoho členitého dómu záležl na definici) meam of Alberice Cavers (dále jen
zkratka DAC). Dóm je slo m dlouhý, šlřka se pohybuje
od 50 do l l o m a výška 4-20 m. Do dómu přichází mohutná
chodbapodobnéhochraktem.CelátatotřetíčástjeskyTLnoio
systémujeprotékánaáktivnímtokem.Znejnižšíčástidómu

pokračuje jeskyně meandrem vyvinutým opět v
karbonátech.

Ilft lniernailonal Meeiing of Cavers h ilie Moravian Kant
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Bol]EMIA CAVE
NEW ZEALAND -MT. OWEN
(d"ation)

Obr. 1-Jeskyně Bohemia -podélný geologiclý profiL. 1 -výTazné poruchy, zlomy, 2 -nek7.asové hominy
Fíg. 1 -Bohemia Cave -geological elevation. 1 -main faLLlts, 2 -non-kai.stic rocks

Tektoqické poměiy obřích dómů

Iamhované, střídají se tmavé a světlé kalcitické pásky s
dolomit-anl(eritickým i l imonitizovanými pásky. Líminace

Soustava obřích chodeb a dómů je vyvinuta na
kontakt`i nadložních karbonátů a pod ložnlch nekrasových
homin. Kontakt vesměs probíhá ve vrchnfcli partiích

je shodná se sklonovými poměry kontaktnl plochy. Pfi
kontaktu se na trhlinách ojediněle `Íy*ytvje limonitizovaný

prostor a mnohde přímo ivoH stTop. Jeho plochaje v detailu

zvlněná.místyažprohnětenáaznačnězj(lovělá.Vgenerelu
má plocha hodnoty 160-170/4045 (viz obr.2). pouze vjv.
Částidómu(fýlitovýtunel)bylynaměřenyhodnotykontaktu
v rozmezl 210-215/20-30. Nelze však wloučit, Že anomálie

vznikla enormní plastickou deformací pod]ožn(ch Ď/litů.
Ve stěnách dómů docházi' přímo pod kontaktem k
plastickému vytLačování podložních homin a jsou zde
pamé lineace pohybu shodné se směrem spádnic kontaktn(
plochy.

Přlčné dislokace mají strmé sklony (70-85) směiy

pyrhotin.Vápencejsounepravidelněrekrystalovanéamísty
jsou slabě siLicifikovány krystalickým křemenem. Jsou

pravděpodobně lehce epizonálně metamorfované, lze je
tedy označit za nuamory.
Blokovitostvápencůsenejlépcprojevujevmlstech
silných opadů ze sďopu. V největšlch prostorách dosahují
bloky objemu několika desltek m3, běžné jsou bloky v
rozmez( 0,5-3 m'. Mocnost akumulací dosahuje až 15 m.
Při bázi karbonátů těsně nad kontaktem se vyskytvj í

jemně laminované tmavé až čemé kalcitické bridlice. V
sevemí části studovaných prostor jsou písčito-prachovité
vápence pravděpodobně s jemnou bioturbací.

jsou plevážně SZ-SSZ - JV-JJV a je na nich patrný
vertikálnl pohyb. Přlčné dislokace j sou četnější především

Popis hornin pod kontaktem

v sevemlch (nej vyšších) partilch studovaných prostor (viz

obr.1). kde posouvajl kontaktnl plochu ve vertikálním

Fylity

směru a výramě se podflejí na morfolofii prostor (mohumé
Jako Ůlity jsme v terénu popisovali Šedočemé až
komhy, zaHcenl chodeb, balvanité závaly apod). V dómech Šedozelené, mlsty černé břidlice s n(zkým stupněm
DAC jsou přlčné dilokace vzácné a vertikální posun na metamorfózy. Jsou místy detailně provrásriěné, většinou
nich je zanedbatehý (prvn( metry). Jsou na nich vyvinuty silně porušené, střlpkovitě rozpadavé, nejméně 0,5 m pod
menšl komíny a řícen( podél nichje menší než v sevem[ch
kontaktjsou silně zj(lovělé. Na puk]ináchjsou časté rezavé
záteky a novotvoŤený karbonát. Při kontaktu s nadložním
parti(ch.
karbonátem maj l Slity výTaznou kliváž a lokálně obsahuj í
Popis hornin nad koiitaktem
akumulace limonitizovaného pyrhotinu. Fy]ity podléhají
rychlému větrání a při stěnách tvoří akumulace o mocnosti
Karbonáty - vápence
do 0,5 m, vzácnč i více. Foliačnl plochy jsou shodné s
S chemických rozborů je patmé, Že nadloží tvoří generálni.m úklonem kontaktn( plochy (165/45), pouze v
vápence o obsahu 45-52 % Cao a lú% Mgo. Nadložn( jv. části dómů DAC jsou hodnoty foliacl 220/50 !
vápence jsou šedé až čemé barvy, jemně až středně zm`ité.
Ve Ůlitech byly iia miioha mlstech zastiženy
Jsou kostkovitě až blokovitě rozpadavé a na puklinkách se pravidelné tvrdšl polohy o mocnostech několika cm. Tyto
často vyskytuje novotvořený kalcit. Vápence jsou polohy lze označit za kvarcitické břidlice s kalcitem.
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Předevšh ve spodních parti[ch dómů DAcjsou ve glitech
čočky sekrečních křemenů až 30 cm mocné.
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podřadně porušenou příčnými dislokacemi s malým
vertikáln(m posunem. Dosud uspokojivě nenl vylešena

metamorfóza homin.
Vulkanity
V terénu popsané vulkanity jsou zelenošedé, mlsty
rezavožlutě zbarvené, jemnozrnné, slabě páskované

hominy. Jsou ostrohranně kostkovitě rozpadavé, relatimě
měkkéapokudtvořídnotoků,jsouvrichvyvinutydi.obné
evorzn(hmce.VeŮlitechbylyzastiženyjako„]ožníčočk)r`
o mocnosúch rádově do 2 m. V sevem části studovaných
prostor však tvoř{ tělesa o neznámé velikosti v tektonickém

styku s karbonátem a výrazně se podllejí na morfologii
prostor. Pravděpodobně se jedná o tuD s rekrysta]izací
kalcitu. Preměna je vnitřní, není regionálnl.

Závěr
Obřl prostory jeskyně Bohemia (Dóm DAC
představujejednuznejvětšíchprostorsvěta)jsouvyvinuty
na kontaktu nadložnlch vápenců a podložních břidlic

(Slitů) s vložkami tufů. Monotómě ukloněná kontak[ní
plocha pravděpodobně představuje násunovou plochu,
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KENOZOICKÝ VÝVOJ AMATÉRSKÉ JESKYNĚ
Development of the Amatérská (Amateur) Cave
during the Cenozoic
JAN VIT
Český geologický ústav, Leitnerova 22, ó58 69 Brno;
Czech speleological society, Plánivy Group (ZO 6-19)

The disccťvery and r'iexl prolongation oí the longesi ca\7e
system of ihe Czech Reputilic - Amaiérská (Amaieur) Cave
cor\iribute in fiact to improve our knowledge o{ tln Moravmri
Karsi palaeohydrographical and palaeogeographical
deve(opment. TWo main types oícavities can be seen ihere. Tlie

firsi ories are ihose which had been formed by ihe veriical
percolaiion - chlmneys. shafts, etc. The second ones are ihose
conriected with the zom oíhori=orual drairiage. ca(Ied ca\ie levels,

represeni a stage in palaeogeographical development` Fluvtal
seďments are the most firequent. but they are usualty without
any fossils thai could contribuie io iheir sirailgraphical
assignmeni.
Two main cave channels can be seen in the Amaiérská
Cave. The lower channe( is active at preseru. ihe upper om M a

f loody passage. Their verinal diversif iicatlon downsweam grcyw
as many as ] 7 ni. This situaiion ha`ie been probably cawed due
to two phases of enireru:hmeni. Also the siuůi of neighbouring
areasupporiihiswiew(1lypr1975).TlwrelicsofiheOiiriangian
(Svaiá Kaieřlna -Víi I 998. Řícmanice -llypr 1975) ard Badenian

(1Ažánbi valley) sedime nis in corresponding geomorphological
positions make possible to consider ihe Lower Miocern age for
the upper channe( andparily (because hls developmeni is beeing
coruinue)f ior ihe lower one.
The axe oÍ ihe pre-Oiinangian cave sysiem could be
channel bothftom ihe boiiom ofthe Holšiejnvalley io Přlioková
and Povodňová passages in tln Siará (Oldy Amatérská Ca`ie
and f irom ihe botiom of sloup valley to Sloup Corridor -togeiher
coniinuing like preserii Jlood passage o/ ihe Amaiérská Cave

(Macocha Corrldor, Western Macocha Passage) io ihe Zazděná
Cave Oig. I ) bui with resurgence fiuther io Skalní mlýn.
Developmeni ofihe lower (and ln my oppin.on younger)

passage was io ihe Lažánky Valley orienied a|ier next
enmenchmeni (cf Kadlec and Oiava in ihis absiracis).
Some nexi changes in cave passages morfology.
cor.necied both with ihe denudation cíf ihe Badenian sediTneriis
and wiih ihe Quaiernary sedimentaiion and erosiori, could be
iaken lnio accouni.

ITZ. mezlnárodnl seikání speleologů v Morovsliém kTosu
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Obr. 1 - Schematizovaná mapa hlavních chodeb Amatérské

jeskyně. Legenda: 1 -chodby pledotmangského založení, 2 chodby predbadenské a kvartémí.
Fig. 1 - Schematic map ofthe maín passages in úe Amatérská
Cave. Legend: 1 - passages pre-Ottnangian age origin, 2 passagcs pre-Bsdenian and Quatemary age.

oblasti.

úrovně a reprezentují fáze paleogeografického vývoje.
Velmi často obsahují fluviální sedimenty. ale jejich
smtigrafickévyužitijezatmvelmiomezené.protozetéměř
neobsahuj l Žádné fosihí zbytky. Teprve v posledních letech
se vyvíjejí metody schopné datovat tento t)p sedimentů,

V jeskyni se můžeme setkat se dvěma zák]adními
typyje*ynních prostor. Prvn{. jako komhy, propasti, atd. ,
byly vytvořeny převážně vertikálním odvodňovánlm
krasového povrchu. zatimco druhé j sou spoj eny s vývojem
zóny horizontálnflio odvodňovánl. Jsou nazývány j eskymí

t)Co sedimenty většinou nemají přhý vztah k vývoji té
které úrovně, neboť bývajl podstatně mladšl.
V Amatérské jeskyni je možné vysledovat dvě
hla`ml jeslqmnl chodby. Spodní chodba je v souěasnosti

Objev a další poznáván( největšflio jeskynnlho

systému České republiky - Amatérské jeskyně fáldicky
přispělo

kupřesnění

našich

poznatků

o

paleohydrografickém a paleogeografickém vývoji této

ale výsledky nejsou 2atím přfLiš uspokojivé. Kromě toho
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aktivně protékaná vodními toky, zatLmco hom slouží jako
úroveň povodňová. Jej ich vertikální vzdálenost se směrem
dolů po toku zvyšuje až na 17 m (u Předmacošského

sifonu). Tento stav je patrně výsledkem dvou fází
zahlubováni, které je také zřejmé ze studia Širš]Tio okoli.

Moravského krasu (Hypr 1975). Zde relikty ottnangských
(Sv. Katerina -Vít 1998, Řícmanice -Hypr 1975) a

badenských (Lažáneclqí žleb) sedimentů leží v podobných
geomorfologických pozicích, a umožňujl tak vyslovit
pledpoklad spodno-miocénnmo stáŤí homí (povodňové)
chodby a částečně i spodní (aktivnD chodby, jejlž vývoj
do jeskynní úrovně s.s. není zcela ukončen (konverze
k chodbě homí).
Hlavníosoupředottnangskéhojeskynníhosystému
by měla být chodba ze dna Holštejnského údoll do
Přítokové a Povodňové chodby Staré Amatérské j eskyně,
přlpadně ještě ze Sloupského údolí do Sloupského
koridoni, společně pokračujlc[ jako dnešnl povodňová
chodba Amatérské jeskyně (Macošský koridor a Západní

macošská větev -bez Bahňáků) dojeskyně Zazděné (obr.
1 ), jejíž vývěr by však byl bllže Skalního mlýna.
Vývoj spodní (a dle mého názoru i m]adší) chodby
byl novém zahloubeni' orjentován do Lažáneckého žlebu,
jak to předpokládaj]' Kadlec a Otava (viz tato abstrakta).
V souvislosti s postupným odnosem badenských
sedimentů a rejuvenací jeskynního systému po regresi
badenského moře je nutné počítat i se změnami
v morfologii chodeb. K těm dále přispěly i fáze
sedimentace a eroze během kvartéru.
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