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Úvod: 
 

 Nejde sámozř ejme  o moji ú č ást jáko osoby, kteřá  ř ádú desetiletí  neú návne  
„me nilá dočhovány  stáv“ řú zny čh typú  sedimentú  v jeskyní čh. Pú vodní  objevitel-
ská  vá s en  se spokojoválá s přú kopy typú „plázivek“, nánejvy s e „č tyřnoz ek“. Tyto 
přú kopy obvykle konč ily v leps í m př í páde  přú nikem do volne js í čh přostoř, pove t-
s ine  vs ák opús te ní m přáčovis te  přo nemoz nost třánspořtú vykopáne ho máteřiá -
lú ná úřč enoú deponii.                                                                                                          
 V te čh piony řsky čh dobá čh mne vú beč nezájí mály otá zky geneze á ředepo-
ziče kopány čh máteřiá lú . Podstátne  bylo, áby se dály přimitivní mi metodámi (lo-
pátká, motyč ká) te z it. Tepřve pozde ji jsem se záč ál záby vát přoblemátikoú 
komplexní ho vy voje ú zemí  Mořávske ho křású v kontextú s velky mi objevy 
jeskyní  (Amáte řská  jeskyne , Rúdiče-By č í  ská lá) á jejičh, pove ts ine  flúviá lní čh, 
sedimentá řní čh vy plní . 
 

Vznik velkých primárních hydrologických kolektorů 
 

 Ná sledne  po odezne ní  Kářpátske  fá ze Alpinske ho ořogenú, kdy opádly tlá-
ky ná defořmováne  komplexy kářbonsky čh á devonsky čh hořnin opř eny čh o 
Břne nsky  másí v, nástálá fá ze obnovy ř í č ní čh sí tí , kteře  př ed tí m fúngovály ná pú -
dořysečh páleogenní  křájiny. Tektoničke  sčhe má se zme nilo, stáře  zá pádo-vy -
čhodní  linie byly náhřázeny vú dč í mi sme řy SSV – JJZ. V te čhto intenčí čh byly po-
stiz eny i vá penče Mořávske ho křású. Rigidní  č á sti byly řozpúká ny otevř eny mi 
pořúčhámi, plástič te js í  pák podlehly intenzí vní  klivá z i. Tákto př ipřávene  ú zemí  
bylo átáková no novoú, př ekotne  vznikájí čí  sí tí  intenzivní čh tokú , kteře  po dosá-
z ení  odpoví dájí čí čh spá dovy čh hloúbek sme ř ovály k hlávní m eřozní m bá zí m. V 
te to fá zi pátřne  záč í ná  tvořbá mohútne  podzemní  soústávy, o její z  existenči, jáko 
třvále (dnes) záplávene  jeskynní  ú řovni jsme ví če me ne  př esve dč eni.                                                                                                                                                    
 Z okolní čh nekřásovy čh á spá dove  vy s e sitúovány čh teře nú  dočhá zí  zá koni-
te  k třánspořtú řú znořode ho hořninove ho máteřiá lú (slepenče, dřoby, bř idliče, 
pí skovče, gřánit, pí sky, jí ly á pod.). Obřovske  mnoz ství  ú lomkú  hořnin řú zne  odol-
nosti pútovály k hřániči s vá penči. Dřáve  vodoteč e je pák pohlčovály do svy čh 
ú třob á hořizontá lne  je posúnovály k vy ve řovy m deltá m. Poč á tek pleistoče nú i 
dáls í  období  (gláčiá ly á inteřgláčiá ly) v podstáte  úzávř el hlávní  fá zi migřáče á 
ákúmúláče sedimentú , zvlá s te  jemne js í čh súbstánčí . 
 Velmi dú lez itoú fá zí  třánspořtáč ní čh čyklú  sedimentú  v jeskyní čh je období  
bá denú. Táto vřčholná  fá ze teřčie řú známená  přo Mořávsky  křás kúlmináči moř -
ske  zá plávy č lenity čh teře nú , kdy jí ly z tohoto období  jsoú dokúmentová ny z nád-
moř sky čh vy s ek kolem 500 m.n.m. Není  zčelá jednoznáč ne , zdáli se jedná  o ú dáj 
spojeny  se stábilizáčí  ú zemí , nebo dú sledek jes te  mláds í čh vy zdvihú , moz ná  z 

 



období  áz  spodní ho pleistoče nú. Fáktem vs ák zú stá vá  skúteč nost, z e v období  
vřčholí čí  zá plávy teřčieřní ho moř e byly v te  dobe  existújí čí  křásove  fořmy pod 
moř skoú hládinoú.                                                                                                                                                             
 Třánspořt flúviá lní čh máteřiá lú  v podzemní čh kořidořečh byl pátřne  zčelá 
zástáven. Ná stá vájí čí  ákúmúláče flúviá lní čh sedimentú  úsedájí  poúze loká lní  
přodúkty kořoze z řozpádájí čí ho se nádloz í . Vodní  vy plne  jeskyní  pátřne  me nily i 
svú j čhemizmús, ják tomú násve dč újí  jí lovito-z elezite  povláky nápř . stářs í čh ákú-
múláčí  s te řkú  (0čhozská  jeskyne , Amáte řská  jeskyne , By č í  ská lá á dáls í ). Hládiny 
bá denske  zá plávy jsoú v Mořávske m křású signová ny fřágmenty hořizontú  peř-
fořáčí  zpú sobeny čh vřtávy mi skúlář i, nebo zbytky př isedly čh ú stř ič. Sedimenty se 
ope t dostá vájí  do pohybú. 
 Bá denská  řegřese bylá poslední m moř sky m ú stúpem z ú zemí  Mořávske ho 
křású. S poklesy hládin se postúpne  úvoln újí  do te  doby inúndováne  křásove  
ú tvářy, zvlá s te  pák jeskynní  soústávy. Obnovújí  se vy známne  eřozní  bá ze (Svitá-
vá) á hlávne  dočhá zí  k řekonstřúkči ř í č ní  sí te . Do úvolne ny čh podzemní čh přo-
stoř se obnovil třánspořt splávenin. Z teře nú  lez í čí čh př ed vstúpy do vá penčove -
ho ú zemí  se př ekotne  hřne máteřiá l, vypln úje okřájová  ú dolí , záhlčúje ponořy á 
nápomá há  tvořbe  křásovy čh kán onú . Vody př epádájí  př es účpáne  ponořy á ke 
stářy m kolektořú m přonikájí  veřtiká lní mi čestámi. Vznikájí  soústávy hlúboky čh 
přopástí . Nád ú řovne mi kolektořú  se tvoř í  ná hřádní  povodn ove  ú řovne  jeskyní  
(Sloúpske  jeskyne , Amáte řská  jeskyne ). Ná nekřásovy čh teře nečh v povodí čh 
dočhá zí  k postúpne mú zá nikú stop moř ske  řegřese. Sbe řne  přú tokove  ná dřz e 
(jezeřá), kteře  záčhyčújí  jemne  spláveniny končem plioče nú s velkoú přávde po-
dobností  zánikájí . Zú stá vájí  po ničh s iřoke  ú dolní  nivy vyplne ne  zč á sti mlády mi 
lákústřinní mi sedimenty, kteře  pútújí  do vá penčove ho ú zemí  př i vodní čh př í vá-
lečh. Dobřy m př í kládem ná m mú z e by t Hoste ničká  depřese, její z  vypřázdn ová ní  
postihlo Očhozskoú jeskyni á př ete kájí čí  vody Hoste ničke ho potoká se podí lely 
ná vy voji Kámenne ho z lí bkú. Jen dí ky eřozní  č innosti R í č ky, kteřá  náč epová ní m 
stářy čh závodne ny čh syste mú  poskytlá novoú loká lní  eřozní  bá zi Hoste ničke mú 
potokú, mohlo dojí t k č á steč ne  exhúmáči Očhozske  jeskyne .  Tákto vzniklá  
sitúáče bohúz el zámezilá vyplávová ní  sedimentú  z ostátní čh okolní čh syste mú  
vá zány čh kdysi ná př edbá denskoú vy ve řovoú deltú v oblásti jiz ne  od Mokře . 
Fřágmenty te čhto zásedimentovány čh jeskyní  se objevújí  př i te z be  vá penčú  v 
Zá pádní m lomú (Mokřská  jeskyne ). Sedimentá řní  blokáče vy ve řove  delty př ed-
stávúje nepřopústnoú př eká z kú přo křásove  vody ákúmúlováne  v ní z e existújí -
čí čh jeskynní čh kolektořečh. Z hlediská ákúmúláčí  podzemní čh vod je to zpřá vá 
dobřá . Z hlediská přáktičke  speleologie úz  me ne . Velkoú náde jí  ták zú stá vá  po-
vodn ovy  př í tokovy  kořidoř v povodí  R í č ky á Očhozske ho potoká, jehoz  volne  přo-
stořy se náčhá zejí  (potvřzeno geořádářem) 15 áz  20 m nád dnes ní  áktivní  ú řovní  
vyve řáč ek R í č ky (306,0 m). K dí lč í m objevú m se nábí zí  ř ádá lokálit, kteřá  sehřá lá 
svoji dopln újí čí  řoli v kontextú vy voje čele  sí te  jeskyní  v ú dolí  R í č ky, vč etne  jesky-
ne  Peká řny. Dnes zná my  fřágment př edneogenní  fá ze vy voje hořizontá lní čh tokú  
v sobe  úzáví řá  stářoú s te řkovoú ákúmúláči, kteřá  je úkřytá pod ne kolikámetřo-
voú vřstvoú pleistočenní čh sedimentú . Táto tzv. „kúltúřní  vřstvá“ je od podloz -
ní čh, stř edne zřnny čh s te řkopí skú  s dokonále opřáčovány m siličitovy m máteřiá -
lem odde lená ostřoú hřáničí . V pořtá love  č á sti jeskyne  násedájí  s te řkopí sky ná 
skální  dno, kteře  je pokřyto kř emity mi z elezity mi pí sky. Celková  močnost sedi-
mentú  je 11 metřú  (!). Dř í ve js í  ářčheologičke  vy zkúmy se otá zkoú geneze s te řkú  



nátolik nezáby vály, áby bylo s úřč itostí  moz no úřč it jejičh poziči s ohledem k ákú-
múláčí m ottnángsky čh kř emenny čh s te řkú , kteře  vypln újí  nedálekoú Očhozskoú 
depřesi. Nád nimi pák lez í  zbytky bá densky čh te glú  obnáz eny čh př i vy kopečh ká-
nálizáč ní čh řy h v zá pádní  č á sti Očhoze. Ná tomto mí ste  je nútno poznámenát, z e 
s obdoboú s te řkopí skú  úloz eny čh v Peká řne  jsme se v z á dne  ze zná my čh jeskyní  
v Jiz ní  č á sti Mořávske ho křású dosúd nesetkáli. Moz ná , z e nove  poznátky př ine-
soú dáls í  přá če v syste mú jeskyne  Mokřske . 
 Celková  sitúáče ohledne  jeskynní čh vy plní  je v Jiz ní  č á sti velmi sloz itá . Táto 
č á st křásove ho ú zemí  bylá jáko přvní  postiz ená třánsgřesí  nástúpújí čí ho miočen-
ní ho moř e. Př í bojove  máteřiá ly jsoú mí sto od mí stá řozlis ne . Uřč ity m sjednočújí -
čí m přvkem by mohly by t Břne nske  pí sky (dnes odkřy váne  v Zá pádní m lomú). Po 
úkonč ení  teřčieřní  zá plávy dočhá zí  k ředepozičí m sedimentú  ze stářs í čh období  v 
teře nečh á třásá čh ústúpújí čí ho moř e v přotisme řú třánsgřese. Nove  vytvá ř ená  
ř í č ní  sí t sitúáči jes te  ví če komplikúje. Stř ední  č á st Mořávske ho křású je odvodn o-
vá ná k eřozní  bá zi Svitávy, zátí m čo velmi oslábená  povodí  R í č ky, Očhozske ho á 
Hoste ničke ho potoká odte kájí  do povodí  Litávy. Kápáčity tokú  á jejičh spá dovi-
tost neúmoz nily vy známne  vyklizení  existújí čí čh jeskynní čh soústáv od ákúmúlá-
čí  sedimentú  stářs í čh přovenienčí , ták ják tento přočes přobí hál v Seveřní  á č á s-
teč ne  i Stř ední  č á sti Mořávske ho křású. 
 Jeskynní  syste my v Jiz ní  č á sti Mořávske ho křású, př estoz e přode lály 
obdobnoú genezi jáko jeskyne  v čele m vá penčove m komplexú zú stá vájí , čo do 
vy skytú zvlá s te  teřčieřní čh sedimentú , v poziči zákonzeřvovány čh depozit. Z 
hlediská hydřogeologičke ho jsoú nenáhřáditelnoú zá sobá řnoú vysoče kválitní čh 
vod blokovány čh v podzemní čh řezeřvoá řečh. Tento fákt je neočenitelny m 
poznátkem, ze kteře ho by me ly vyčhá zet př í s tí  geneřáče. Jeskynní  bádátelská  
č innost se búde nádá le záme ř ovát ná hledá ní  lokálit, ve kteřy čh jsoú obsáhy 
sedimentú  minimálizová ny nátolik, áby poskytovály nábí dky i volny čh jeskynní čh 
á tedy speleologičky př itáz livy čh pářtií . 
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