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PaleohydrografickápoziceZkameněléřekyvOchozské

jeskyni
\`

Ladislav Slezák

Ochozská jeskyně, jak je všeobecně známo, před-
stavuje největší jeskynní systém v j. části Moravského
krasu. Svojí relativníjednoduchostí i snadnou dostup-
nostísohledemnabrněnskouaglomeraciscdospeleo-
1ogické  historie'.ri'pšala pozorností řady začínajících
zájemců o kras. A nejen jich.

Po jejím objevu v r.  1830 se do jejích útrob nořil
například Dr. M. Kříž, který dostupné prostory spe-
leologicky bádal, dokumentoval a odborně zpraco-
vával. Po určité době si jeskyni jako hlavní pracoviš-
tě zvolila výzkumná skupina VDT (Verein Deutsche
Turisten.in  Brůnn)  a  to  v  r.  1910. Jejich  soustavný

zájem byl přerušen  1.  světovou válkou  (1914-1918),

po jejímž  ukončení  se  přeživší  členové  do jeskyně
vrátili.

Detailní  speleologický  průzkum  vedl  k  objevu
nové části jeskyně, Labyrintu (1922). Podrobná mapa
jeskyně, pořízená lng.  K.  Feitlem (viz CD Edici SE-
3-2012 ZO 6-12), se stala vodítkem pro další speleo-
logické pokusy - Óbtížně zvládané ukončení jeskyně
pod  Hostěnickým  propadáním,  pokus  o  prolongaci
chodby „U kužele`` a též pokus o prolongaci chodby
„Zkamenělé řeky" v prostoru  Hlavních dómů.  Nedo-
končený průkop pod nízkým stropem a severní stěnou

Obr.  1  Kompilační schematický plánek území zobrazující situaci půdorysů jeskyní, sítuaci povrchu, hydrografické cesty Říčky

:HHoos:éěnTéc#roogt:tr3kaa,HdÁopP(Énákduetek;apkrroesst'árn,asp;ezdnsá?::íombJoe:,ch|afvunníí:íEsoeds:ávT,ní:g,éí:km2uóa|Ci,)(Prostorů,atoHoP
F:g_._,1,f_S_fpf.T,a,tihc Pla.n F!,f the area 5howi.ng the pían pf the cá;e system, tiie surface and the hydírographicai routes of the Říčkaa_n_d.ť|Lo_Stžn,i.C%,_B_rp2±k::h_e+3.nF_ep:i_ono.ftp,etw?mqjo:unperg.róťn.daccumy|atiop_s(areas):-thťHóP(úheri;;t-ě;i;é'á;;áj
and the HAP (the Hády area) is drawn in the plan, iňdicatingiheir function (compiled by L.'Slezák 2óll)
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Obr. 2 0rientační řez v ose chodby Zkamenělé řeky (SSV-jjz) od  Hlavních dómů Ochozské jeskyně k Estavele se zaměřením .na
vzájemné výškové korelace  (sestavil  L.  Slezák 2011)
Fi-á-2 ťie riNÉ-šsri cross`section in the axis pf. trie Zkam€nĚiá R,iver Cprr!qor.fro.r tp.e ^H!gy!í Dome of the ochozská Cave to
tňe Estavela Spring, focusing on the mutual altitude correlation (compiled by L. Slezák 2011)

chodby přinesl patrně poznání, která spcleology VDT
od dalších prací odradila.

Ani nová éra bádání po ukončení 2. světové války
(po r. 1945) v tomto směru nijak nepokročila. Získané
hydrologické poznatky o předpokládaném jeskynním
systému,  inundovaném  hostěnickými vodami,  neod-
povídaly kýženému očekávání.

Teoretické  cesty  odtoků  vod,  kapacitní  a  kolo-
rační  experimenty,  jen  potvrzovaly  shodné  závěry.
Jde  o  spletitý hydrografický  systém,  s  málo  kapacit-
ními prostorami inundovanými vodami Hostěnického
potoka,  s  bifurkačními  cestami  k vodám  Říčky  (Es-
tavela)  a  společnými  vyvěračkami  (V-1  a V-2)  nad
Kaprálovým  mlýnem  v  blízkosti  kontaktu  vápenců
a bazálních klastik.

Značně záhadná je situace, kdy do badatelského
programu vstupuje existence Hádecké Estavely (Him-
mel  1959),  nazývané  Burkhardtem  (1973)  též  Velká
povodňová  vyvěračka,  a  nedaleké  Malé  povodňové
vyvěračky. Oba tyto jevy se do té doby nikde v litera-
tuře ani v badatelských zprávách neobjevují.

AnipedantskýK.FeitlzvDT,pracujícílétavj.čás-
ti Moravského krasu,  který se  hydrografií Ochozské
jeskyně a okolí zabýval, se o nich nezmiňuje. V r. 1948
se problematikou  teoretických podzemních toků  za-
býval virgulář Vojtěch Knap a ani jeho mapy se o vy-
věračkách nezmiňují. Otázkouje, zdalijejich existence
(nebo neexistence) byla pouhým opomenutím, nebo
vznikly ve velmi nedávné době jako výsledek nějaké
mimořádné  hydrografické  situace. Jejich  přímá  sou-
vislost  s  Hostěnickým propadáním  I  (v.  a  trvale  ak-
tivní) by mohla signalizovat mladé změny v podzemí
v pásmu tektonických linií ssv.-jjz. směrů.
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Zpřístupnění   Ochozské   jeskyně   pro   veřejnost
(volný, netradiční způsob prohlížení jeskyně jako kra-
sové expozice), kterou realizovalo Moravské muzeum
prostřednictvím  svého  Oddělení  pro  výzkum  krasu
v období let 1965-1966, bylo omezeno občasným za-
plavením jeskyně, které provoz komplikovalo.

Pro návrh technického řešení odklonu vod Hostě-

::jí:F,3íp.octs:5:áopr.o:;ooTíj#ž;ě(5roo:,::oEsa,:;:íyi
prováděl  RNDr.  R.  Burkhardt  (tehdejší nový vedou-
cí Oddělení pro výzkum krasu  Moravského muzea)
v průběhu let 1969 až 1972 řadu experimentů a studií.
Závěr vyústil v konstatování,  že problém je  řešitelný
za předpokladu velkých technických zásahů a finanč-
ních nákladů. Tento postup byl nad možnosti Morav-
ského muzea.

Zajímavým  experimentem,  který  byl  realizován
v rámci výše uvedených prací, bylo možné sledování
tektonicky oslabených  zón  a jeskynních  prostor po-
mocí radiostanic o potřebné vlnové frekvenci. A právě
tady vznikl zajíma\ý příspěvck k možnému pokračo-
vání  chodby  Zkamenělé  řeky  (Burkhardt  a  Nesrsta
1970; viz přílohy).

Jako geologjsem v r.1952 prováděl základní geo-
logické  mapování  inkriminované  oblasti.   Součástí
mojí  práce  bylo  vyhodnocení  hlavních  geologicko-
tektonických  aspektů  ve  vztahu  k  možnému  zkra-
sovění  podloží.  Tyto  poznatky velmi  dobře  souhla-
sí jednak s výsledky radioprůzkumu  R.  Burkhardta
(1969),  jednak   velmi   dobře   komunikují   s   mými
vlastními  virgulovými  studiemi  (i  s  výsledky virgu-
1ového průzkumu, prováděného V. Knapcm v letech
1948-1949).
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Obr. 3 Ilustrační historický náčrt výsledků virgulových detekcí A.  Knapa z r.1948, za pozornost stojí linie podzemních vod,  které
do značné míry detekují tektonické a litologické prvky zkoumaného terénu, zajímavá je i detekce podzemního jezera u j.eskyně
Liščí díry UESO  1417;   v plánku je v obdélníčku  nápis s otazníkem: „Jezírko  nad  Svatými  schody``,  lokalita „Svatý schody`` je zde
chybně interpretována, jde j.en o skalky u cesty)
Fig..3. IIlťst.rqtive histor.ical sk:etch o.f the q!yinirg rod detection results of A.  Knap from  1948, focus on the groundwater line,
whiFh, to big .e:t.ent, d€teFt.`!€FtF!.nic_and li_th_9lpgical_elements of the explored terrain. Interesting is also tír;e detection of an
ur,de[gro.u.nd !gke. at.the. Li.ščÍ dí,ra_Fave_ oESo .1417,,. !n th_e p|an there is a rectang|e containiná a sign with a question mark
the Nad Svatými schody Lake'`. The „Svatý schody" Iocality is misinterpreted her-e; it is just a ňock ót the pathj

Zajímavé jsou  i  možné  spojitosti  s pozorováním
skapových vod v Ochozské jeskyni, dlouhodobě pro-
váděné  RNDr. J.  Himmelem.  V poslední  době  byly
prováděny studie sedimentů v Ochozské jeskyni (Do-
láková   a Nehyba 1998;  Kadlec a Šlechta 2006, nepu-
bl.).  Tyto  práce  nejsou, jak  doufám, ještě  ukončeny
s  ohledem  na  absenci  určení  absolutního  stáří  ba-
zálních  hrubých  štěrků  v  Hlavních  dómcch jeskyně
a sedimentů z báze sondy v chodbě Zkamcnělé řeky
(Kadlec a  Šlechta 2006,  nepubl.).  Chybí i spolehlivé
vyhodnocení  inkriminovaných  štěrků  z  hlediska  ur-
čení snosové oblasti, orientace valounů a jejich opra-

:ě°žvkáyrcíLi:;:ír#(:°ursk]:::::aíž#k°odv:°]Cge6ngí,:3ž:E,:
vysoký obsah amfibolu) .

Morfologická situace terénu v oblasti předpoklá-

gía::±toer:oskkruatčeoč:áonsítí:hvofebvžztfzn:euFĚ:é[íříÝk;:.ísnoáu.
některé  výrazné  morfologické  znaky.  Tak  například
jeskyně  Májová  (JESO  č.  1415) je poznamenána vý-
raznou tektonikou odpovídající ose Zkamenělé řeky,
tj. SSV-J]Z (az. 30°). Svahové skalní výchozy a trosky

sbíhají do údolí a vytváří denudovaný zbytek šíje sta-
rého  meandru  či  skalní  údolní  příčky  (možná  frag-
ment zbytku jednoho z  uzávěrových stupňů  starého

;:;;Jf:kvk:o:Éěíd#kyTae:took:#:Ťtvv:rraovvé`=n(.s`;řvoanhfij
Morfologicky je  doprovázen  při  z.  straně  výráz-

nou  dcpresí již  uvedeného  směru  SSV-JJZ. je  zcela
mimo  pochybnost,  že  chodba  Zkamenělé  řeky  byla
predisponována právě touto  soustavou  tektonických
poruch a právě na těchto liniích se v prostorách jes-
kynč soustřed'ují skapové vody (silná mineralizace na
vertikálních  komunikačních  cestách  a  tvorba  sekun-

:;:nÝ;c:h:si:áí:o?í!,yEt::.:jgisí:Í:síi.ŘÍŠEž.sepoobvJre.Vhuáí
vého  toku před  skalním prahem vodu levostranně
přijímá  (Estavela,  výtok  pod  Javorem  a  několik
dalších  níže),  za skalním stupněm  se naopak vody
zbavuje  (počínaje  rozptýlenými  ponory ve  výplni
dna  řečiště)  řadou  výrazných  ponorů  (  1.,11.,  111.
a  další).
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cď                    G rafické vysvětlivky
Ť --qí;;;:  směry a skJony vrstev, tekioriické l.in.ie/dip and direction of strata, tectonic lines

iT||]S    geómoriologické anomďJ.ie/geomorphology anomaiies

ri F     Ponory, \iy\iěra€ky/ponors, karst springs,
t....e,...vymezenívodníchakumulací(HOPaHÁP)//i.m/fsofwof€rcrcLímmu/crf/onsÍHOPcmdHA'PJÉ směry pohybu podzemních vod/ďí.recfí.or) of grounďwofcr #ow

Obr. 4 Mapka tektonických stuďí terénu ve vazbě na výsledky virgulových detekcí L. Slezáka a R. Cendelína, které predisponují
některé hlavní směry podzemních systémů (sestavili L. Slezák a R. Cendelín 2009-2010; mapový podklad použit se svolením
Zeměměřičského úřadu v Praze 8)
Fig. 4 Map of tectonic studies in ielation to the divining rod.de_tecti.on of L:S13zák. qrd.R^.^Eepgfl!n which .p.redispese.some
n;ain diréctions of the underground systems (compiiád by L Siezák and R. Cendeiín 2009-2010; map with permission
of Zeměměřičský úřad in Praha 8)

Problematikou Estavely se velmi podrobně zabý-
vali]. Himmel a Mgr. P. Himmel v r.1958. Faktem zů-
stává, že tento jev funguje trvalc jako vyvěračka, jako
součást  odvodňovacího  systému  hostěnických  vod,
zatím co funkčně, jako ponor, byla pozorována velmi
spoře.  Přesto lze funkci ponoru připustit pro případ
změny  spádových  poměrů  v  sedimentech vyvěračky
při vyústění do povrchového toku Říčky. Vody by tak
byly schopny omezeně odtékat do paty svahových ku-
želů, hrubých blokových sutí tmelených redeponova-
nými sprašovými hlínami Oak je známo z řady jiných
obnažených profilů) .

Mocnost  údolních  sedimentů  před  a  za  skalním
prahem  nebyla  nikdy ověřena  a  můžeme  tak pouze
spekulovat,  možná  částečně  korelovat  se  známými
úrovněmi v jeskyních.

Vývoj krasových okrajových údolí na celém úzcmí
Moravského  krasu je  víceméně  obdobný,  vzhledem
k tomu,  že rozhodující fáze proběhly většinou v ob-
dobí předbádenské transgrese.
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Jsme přesvědčeni, že hlavní erozní bází byl j. okraj
celého vápencového bloku. Na tomto faktu nic nemění
ani další remodelační procesy postbádenského obdo-
bí, zvláště pak změny hydrografických sítí v pleistocé-
nu.  V tomto  období  docházelo  k nevídaným přesu-
nům sedimentů na povrchu krasu a jejich masivnímu
splavování  do jeskynních  systémů.  Dílčí erozní báze
způsobily redepozice jak vodních toků, tak jejich sc-
dimentů a případnou novotvorbu mladých krasových
forem (údolí i většinou vertikálních dutin). V redepo-
zicích sedimentů převážně fluviálního charaktcru ne-
zůstalo pozadu ani období holocénu, i když rclativně
slabé toky nedisponovaly potřebnou unášecí silou, ta
se  projevovala a projevuje  stále výjimečně  za  mimo-
řádných srážkových situací (povodně).

]ižní část Moravského krasu poskytuje obraz, je-
hož retrospektivní rozklíčování je ztíženo sedimentár-
ními akumulacemi, které výrazně ovlivňují povrcho-
vou  a hlavně podzemní sít' krasových vod.  Původně
dominantní vodoteč  Březinského potoka  (Ochozský
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potok)  a Říčky vyhloubila mohutný jeskynní systém
Ochozskéjeskyněú.ejíhorizontálníúroveň),jcjížprů-
běh neznáme.

Je velmi pravděpodobné, že ještě v obdob.í`mladé-
ho terciéru (baden) fungovala její část jako povod#ó-
vá(obdobně,jakojetomuvsystémuAmatérskéjesky-
ně). Zbytkové volné prostory nad úrovní zaštěrkování
(bazálníštěrkyvHlavníchdómechochozskéjeskyně)
byly v pleistocénu zcela pohřbeny pod přeplavenými
sedimenty, které pocházely z výplně Hostěnické okra-
jové deprise.

Chodba Zk`ám-en'ělé řeky je podle našeho názoru

:;a.5:.::tse.m..epčonvýocáňvo.vÉBpřř.ezť:sakdéehn.Sk.é.,ťrkoav:ěŘíjčařy:
kudy vtékaly vody do  Ochozské jeskyně. Je  možno
předpokládat,  že  obdobných  komunikací  bylo  více
a dnes jsou ukryty v levé údolní stráni počínaje kon-
taktem vápenců s Rozstáňským souvrstvím pod Hád-
kem (viz ventarola, otevíraná v 60.  létech T.  Hynštem
aprognózavýskytujeskynípublikovanáBurkhardtem
v r.1973).

Spojitost  jeskyní  jako  jsou  jeskyně  Pod  Lipou
(lESO  č.   1411),  jeskyně  Archeologů   UESO   1413)
i jeskyně  Májové  (JESO  č.  1415)  s předpokládaným
systémem nebyla dosud nijak prokázána a teoreticky
není  nijak vyloučena.  Stálou  neznámou jsou  konco-
vé  partie  Ochozské jeskyně.  Za  normálních vodních
stavů propadání Hostěnického potoka 1 a 11 spolu ne-
komunikují, přesto, že je dělí vzdálcnost jen několika
desítek metrů.

Přestože byla funkce Sifonové chodby několikrát
popsaná (Dvořák 1952; Himmel et al. 2006) nebylo do-
sud vůbec uvažováno o protisměrném obrácení vodní
cesty v závislosti na vodních kapacitách (prostor Nové
Ochozské chodby a neznámého prostoru za sifony).

Meliorační úpravy rozsáhlého terénu Hostěnické-
ho prostoru před propadáním, které proběhly v 60. lé-
tech minulého století, způsobily pohyb velkého množ-
ství  sedimentárního  materiálu  Ú.íly, písky,  organické,
hlinité materiály a další)  a vyvolaly v té době značné
obavy o osud Ochozské jeskyně a její krápníkové vý-
zdoby. Katastrofické obavy se však nenaplnily, přesto,
že jsou redepozice vjeskyni místy patrné. Kam se tedy
poděly ty nespočetné kubíky odnesených sedimentů,
které putovaly do propadání č. 1?

Odpověd'  se  nabízí  v  neznámém  akumulačním
prostoru, který byl v pleistocénu (samozřejmě daleko
výrazněji) postižen nánosy sedimentů, stejně tak jako
prostory  (téměř  veškeré  volné  prostory  nad  hranicí
bazálních  štěrků)  Ochozské jeskyně v  nám  známém
úseku.  Obavy  o  ohrožení  krápníkové  výzdoby jsou
oprávněné,  pokud jde  o  neznámý  systém.  Chodba
Zkamenělé  řeky,  stejně  tak jako  povodňová  úroveň
hlavního tahu Ochozské jeskyně, byly díky hloubko-
vé erozi v Hádeckém údolí natrvalo vyřazeny z vlivu
Říčky. Březinský potok byl v té době již trvale vázán
na jinou místní erozní bázi.

Neznámé cesty Hostěnického potoka bylyjiž mno-
hokrát studovány (Dvořák 1952a, b; Burkhardt 1973;
Himmel et al. 2006) a byly vyznačenyjejich teoretické
podzemní  trasy.  Chodba  Zkamenělé  řeky je jimi,  za

dnes známým ukončením, obtékána. Vody Říčky jsou
následně odváděny do podzemí (ponory 1,  11 a 111),

:Eyd:::fsJé:lnoěv?#e:hccá3íyThlubokéhosifonu
Chodba  Zkamenělé  řeky  má  ještě  jednu  zvlášt-

nost. Z jejího ukončení za mimořádných hydrografic-
kých situací (srážkové anomálie) vyráží poměrně silná
vodoteč, která inunduje zadní partie chodby (včetně
umělých výkopů), aby následně (po sintrových kaská-
dách) dosáhla řcčiště v Hlavních dómech.

Zatím co dřívější badatelé z VDT, Speleologického
klubu, ZK ROH Královopolská tento jev zaznamená-
vali,  nepodařilo  se  určit původ  zaplavování chodby.
Teorie skapových zdrojů byla praktickými speleology
zpochybňována již v r.  1952. Až týdenní interval pře-
toku  přes  kaskády Zkamenělé  řeky by předpokládal
akumulace, které skapové vodyjsou jen stěží schopny
naplnit a uvést do spádujícího toku.

Touto otázkou se opět zabývají Himmel a Himmel
(2011)vkapitoleohorizontálníchodtocíchskapových
vod. Tento velmi cenný příspěvek přináší jednak (ko-
nečně)  spolehlivé údaje o nadmořských výškách, jed-
nakinformaciopohybujemnýchsedimentůvzaplave-
ném úseku chodby Zkamenělé řeky. Jakjc v příspěvku
uvedeno, dnešní známý konec chodby má nadm.` výš-
ku 336,7 m a hrana sintrů nad horní kaskádou 334,7 m.
Několik dalších údajů je velice zajímavých.  Nadmoř-
ská  výška  vstupní  části  do  Sifonové  chodby  (konec
Nové Ochozské chodby) udává hodnotu 334,0 (podle
K. Feitla z VDT, viz jeho mapu Ochozské jeskyně z r.
1922).  Hladina jílového dna na Galerii 11 nad Taneč-
ním sálem v Hlavních dómech se, na základě měření
téhož autora, nachází v nadm. výšce 334,5 m.

Tato  úroveň,  promítnutá  do  terénu  údolí  Říčky
pod Hádkem, vychází nad úroveň Estavely (330,0 m).
Zdroj  Estavely je patrně o něco výše při úpatí skalní-
ho masivu a vody obtékají údolní stěnu v zóně kon-
taktu  se  svahovým kuželem.  K aktivní  Říčce  se pak
prodírají celou řadou méně významných vývěrů (4-5)
a to v úseku mezi Estavelou a fragmentem meandrové
šíje  (nebo  zbytkem  skalního  stupně),  která  probíhá
napříč  údolím.  Doplňkem  poznatků jsou  i  teplotní
měření vod  Říčky (zvýšená  teplota o  1  °C)  v období
zámrazu  a  roztátá ledová  „oka"  na jinak ledem  uza-
vřené hladině.

Syntézou jednotlivých  poznatků,  v jejichž  shro-
mažd'ování nadále, v rámci našich možností, pokraču-
jeme, se hydrografická situace jeví následovně: samo-
statný akumulační terén, vázaný na hostěnické vody,
představuje  sedimenty  škrcené  prostory  s  vertikální

á5ud::|aéc:,.:tset:a;u:ipkíáe::z:á:ŠTÍÍs#:,o.risd.ourse,:
va předst

pohyb

vuje zčásti exhumované jeskynní komunika-
oměry, které umožňují horizontální

krasových vod s vyústěním ve vývěrech.
Podle   našeho   názoru  je   inkriminovaným   mís-

tem, které obě soustavy odděluje, výrazná litologická
poloha  ve  vápencích,  doprovázená  zónou  tektonic-
kých  poruch  (SSV-JJZ),  která je  patrně  přet'ata po-
ruchou  směru  SZ-JV,  kudy  by  mohla  vést  spojňice
obou  akumulací.  Tento  názor  podporují  výsledky
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radioměření Burkhardta a Nesrsty (1970), geologické
povrchové  studie,  doplněné  virgulovými  detekcemi
(viz přílohy) .

hyd%::Ecakz±::eunněi]kéacř;ksy]oS;žítcaíkpJ;:VaíbJiaokr°m8,a:aí
zvýšených vodních  stavech v celé  soustavě  hostěnic-
kých vod  k bifurkaci  do  prostor  Ochozské jeskyně.
Charakter pokračování chodby neznáme.  Můžeme ji
prostě odhadovat jako  širokou,  horizontální chodbu
s malým podstropriím prostorem a mohutnými pod-

;udánkami)  s  kumulací skapových
&t|aohd:iy|:;l::turyp při plnění prostor vodami Hostě-

nického-potóka vytlačovány přes kaskády Zkamenělé
řeky. Následně dochází i k vyplavování jemných sedi-
mentů, deponovaných v důsledku melioračních úprav
na konci 60. let minulého století v terénech nad Hos-
těnickým propadáním.

Možná,  že právě  tuto  situaci popisuje příspěvek
Himmela a Himmela (2011). Zajímavou je i virgulová
mapka od V. Knapa z r.1948 (obr. 3) na nížje deteko-
vánojezeropodzemníchvodvprostoru,kterývnašem

:šíápíívčkkuyg#orrTJ;eoJiatz:n#;#:`::ás:ovyqčí::í:h
Závěrem je  možno  konstatovat,  že  chodba  Zka-

menělé řeky sloužila jako jedna z hlavních komunika-
cí pro  spojené vody Březinského potoka a Říčky při
tvorbě prostor Ochozské jeskyně. Stářím ji řadíme do
období před bádenskou fází a není vyloučeno, že fun-
govala ještě po jejím ukončení (hlavní úroveň povod-
ňové části), kdy generelní směry odvodňování směřo-
valy k hlavní erozní bázi na jihu území (viz výsledky
prací  ZO  6-12,  P.  Kos,  CD  Edice  SE-3-2011). Její
funkce patrně zanikla v období pleistocénu při zahlu-
bování údolí Říčky a následně po totálním pohřbení
pod sedimenty z Hostěnické okrajové deprese.

Při této příležitosti děkuji za spolupráci svým dvě-
ma kolegům z naší seniorské skupiny SE-3 za pomoc
v  terénu  a  soustředění  písemných  materiálů,  váza-
ných k této problematice, Josefu Pokornému a Ríšovi
Cendelínovi.

Závěr
Chodba Zkamenělé řeky v systému Ochozské jes-

kyně  představuje  předbádenskou  komunikaci  spoje-
ných vod  Březinského  potoka  a  Říčky. ]ejím predis-
pozičním prvkem je tektonická zóna směru SSV-J]Z,
která způsobila vznik příčné údolní šíje (meandr nebo
skalnístupeň).Tentomorfologickýútvardnesfungiije
jako rozvodnice mezi dvěma akumulačními prostory.

Prostor na sv. náleží k povodí Hostěnického poto-
ka a je sedimentárními akumulacemi (od pleistocénu
počínaje)stálezmenšován.Vodnívýplněmajívertikál-
ní pohybovou tendenci s odlehčováním přes soustavu

#oěd#uk2]keamm:::::eř]ťkay.ká]áTtí::čdníp:opnříekpáasá:eE:::

::csk;:linaiisizŘíjčvi;.mTěarun::;?upíúe:oslvn:,:ř;:áákvy:a=í:Í
statnou  akumulaci,  kde  krasové vody odtékají  spletí
různých cest k vývěrům.
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Summary: Paleohydrographical position
of the Zkamenělá River Corridor in the Ochozská
Cave System (Moravian Karst)

`Ihe Zhmenělá River (Petri;!f ied mver) Corridor_in

the  Ochoziká Cave  Syste'iii'b represems  a Pre-Baderian
commurúcation  of conflue'm  waie'is  of the  Bře?4nsy
and  ŘÁčka  Creeks.  Tíbe  Jin\lE-SSW  oriertied  tectoric
zione  represemed the  Preďsposiiion f ior  gTistfl. _oď tlw
transvórse vallqi  (meander or rocky shelď). Thk_ rí!o_r-
Pholostcalf iormf tmctions nowadays as a vatershed be-
t]ioeen two catc7mem aďeas.

The area to the northmest belongs t;o the Hostěricv
Creek caichmem and íi has been graduauy reduced by
seďmemaqy accumulations since Pleistocf ne. Th_e _v?-
ter f tmngs have a vert;ical movemem tendeng wíih. tpe
ou;yloTD -though the  yste'i'i'b oď reswrgences  f lrouTd the.
Eriavela Sprťmg and the cuhrúmating oveúlor thTorgh
the qcamenělá Rber Corridor:. Some waSer floTDs alopg
tv%ut:;%Cti%:ta:ntehea_n#dS#:Sgchrte!:.
V®ia -íis  Ponor:,  íi f ieeds  detached  accu;mulation_ qrea
wlúch i;drained through a compucated ystem oď cham-
nels i;owards rece'ri;i resurgences.
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