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Úvod
Každý koloračni' expen.ment realízovaný v Moravském krasu ].e dů.:

ležitým průzkumným činem a proto by měl být literárně zaznamenán,
a to i tehdy, když přinesl pouze neutrálm' výsledky.

V roce 1995 provedla ZO ČSS 6-26 Spe[eohístorický kLub Brno kolo-
račníexperimentHabrůveckéhoponoru,kterýsenacházi`naHabrůveckém

potoku, na dně ponorného údoh' 350 m západně od obce Habrůvka ve
střední části Moravského krasu.

Historie objevu Habrůveckého ponoru
Habrůvecký ponorje dodnes takřka neznámou lokalitou Moravského

:r8:Uže°dn:`:čve[it::a::ř:ťe9:U::;:::SnťuLežd#en:,ipdr:ř,akp#.:Zsek:.hBoU:kohtaorkd:
a ].ehojeskyně" stručně zmiňuji' o „pozoruhodném ponorném potůčku
habrůveckém, který vytéká z rybníčka na návsi... a v údoli' pod obci'se

pozvolna propadá do ponorů pod mLadšími nánosy, takže na okraji le-
sa,  kde údoh' přecházi' v příkrý Lesm` ž[i'bek, ]iž neteče kromě času in-
undaceú.arnítánísněhů)žádnávoda".Atéžsezmiňu].i'o„typickymi'-
sovítém závrtu o hloubce 2 -3 m v průměru 12 m, který ležív[evo,již-
ně od místa, kde se potůček začíná  propadati" (Burkhardt a Zedni'ček
1951-1955, 64-66).

Na  počátku  90.  let  20.  století].sem  se  pokoušeL objevít
v Moravském  krasu speLeologicky zanedbané území, jehož speleolo-

gicwmprůzkumembysemohlazačítzabývatzočss6-26Speleohiston.cký
klub Brno. MěLo sejednat o území,].ehož speleologickou hodnotu do-
sud  ni.kdo neobjevil a  nedocenil.  Kdyžjsem se snažil takové územi'
v Moravském krasu rozpoznat, začala mne].ako magnet stále víc přita-
hovat obec Habrůvka  a její blízké oko[í na  Habrůvecké plošině ve
střední části  Moravského krasu.  Protože].eskyňáři byti  historicky při-
tahováni velkými. speleologickými perspektivami do nedaLekého Křtinského
údoLi',je rozsah vykonaných speleologických praci' na Habrůvecké plo-
ši.ně ta křka nuloyý. Habrovsko zůstalo až dosud zcela na okraji speleo-
logického zá].mu, ačkoli i sám R. Burkhardt naznačil při výčtu spousty
závrtů, které se nacházejíjížně a západně od Habrůvky, žeje to území
hodné pozornosti krumpáče a Lopaty. Ojak opomijené území sejedná

vysvitnezeskutečnosti,žeaníoficiá[nívědeckýhydrografickývýzkum
podzemnmo odvodňování nedalekého Křtinského údolí s při'měsí hab-
růveckýchvodaždosudvpodstatěnepočítaL,ačkoli,jakdnesvíme,ne-
ni' nevýznamná.  Pouze největší zasvěcenci vědě[i, že].ižně od
Habrůvky se v trati ,,Na Slaniskách" nalézá inundační ponůrek, který
hydrologicky bezpochyby odvodňuje neznámou podzemní chodbou do
500 m vzdá lené a o l50 m ni'že ležíd'jeskyně JestřábískáLa ve Křtinském
údoli` (Burkhardt a Zedni'ček 1951-1955, 54, 66-67). Jínak se o pod-
zemním odvodňování Habrůvecké p[ošíny neví nic. Vesnička Habrůvka

je opravdujeden z nejodLehle].Ši`ch koutů Moravského krasu. Když].sem
zde byL poprvé, připadaLjsem si zdejako v dávných dobách. O tom,jak
odlehLé a zapomenuté].e okoh` obce Habrůvky ne].vi`ce svědčí skuteč-
nost, že o zdejším krasu se nic nešušká dokonce ani v podvědomT'ama-
térských jeskyňářů -a toje už co říď!

Kdyžjsem v roce 1993 prováděl povrchovou rekognoskaci okoli` ob-
ce  Habrůvka,  upoutalo mou pozornost nádherné údo[íčko,  které se
táhne pod západním okrajem obce. Z vysoko položené obce Habrůvky
údoli`čkem stéká relativně vodnatý potůček, který na plochém dně údo-
li'čkameandrujeavyrovnávásvů].spád.LevýÚ..)břehpotokalemujevý-
razná,asi.pětmetrůyysokáakumulačníteráska,vm'žjevyvinutpřekrásný
mi'sovitý závrt kruhového půdorysu o průměru 19 m. Jeho stěny].sou
v hlíni.tých sedimentech akumulačníterásky prudce zešikmené, ploché
dno závrtu je téměř vodorovné o kruhovém průměru s m.  Hloubka zá-
vrtuje 3 m (pří sz. okra]i) a až 5 m (přijv. okraji). Mísovi.tý závrt, který

je].akovystřiženýzespeleologickéčítanky,jenatravnatéloucenatotik
výraznýprvek,ŽejezakresLendokonceivzákhdni'mapěčssR(zr.1979).

Dle úda].ů zachycených v ZákLadní mapě ČSSR (měřítko 1:  io 000)
Habrůvecký potok po několika  desítkách  metrů  louku  opouští,  na
okra]ilesavstupu].epopřiftréhoskaLnatéhožlíbkuajímodtékásměrem
do Křtinského údoh., kde se o příb[ížně sto vertikáLni'ch metrů ni'ž vlé-
vájako pravostranný přítok do Křtinského potoka.

Skutečnostvšakbybvrocel993jíná,nežjesituacezachycenávgeo-

grafických mapách. První, čehojsem si všíml bylo, že potok při.tékají-
cí na louku].iž z louky neodtéká, což může v krasu znamenatjenomje-
diné.  Protojsem.provedL průzkum džung[e kopřiv a v nich  mým užas-
lým očím odhalila louka své tajemství. Tři metry od úpatl' akumulační
terásky,  přímo pod  Překrásným  mi'sovi.tým závrtem, se v zemi  černal

propad,  který fungovaljako hydrologicky akti.vni' ponor, jímajíci' celý
Habrůvecký potok do podzemi`. Pro hledaji'cí speleologickou duši to byl

pohled skoro šokujíď. Propad byl ováLného půdorysu o průměru asi i m
a ].eho  kolmé stěny odhalovaly řez sedimenty pod  dnem  údotí.
H[oubka  propadu byla okolo dvou metrů a  Habrůvecký potok odtékal
do podzemí pomoa' trativodů v hlíně a kuLmských štěrcích. Z nálezové
si.tuace by[o zřejmé, že k otevřeníjícnu ponoru muselo dojít nedávno.
Ponorsenacházívnadm.výšceokolo440m.Odhranypřekrásnéhomí-
sovitého závrtuje vzdálen 14 m západním směrem (azimut 295 °).

Od prvnmo okamžiku bylo zřejmé, že hledaná perspektivní lokalíta

].e objevena. Tak byl pro speleologickou vědu objeven nový, dosud ne-

Foto 1   Kráter na Habrůveckém ponoru ve svém největším rozsahu, deset
Let po svém vzniku (foto J. Martinek)
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Foto 2   Ponomé údolíčko pod obcí Habrůvkouve střední části Moravského
krasu s vyznačením polohy Překrásného mísovitého závrtu
a Habrůveckého ponoru (foto J. Martinek)
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známý, speleologicky významný ponor, pro nějž se vzápětívž].lo ozna-
čení „Habrůvecký`'. Pod tímto názvemje Habrůvecký ponor poprvé uve-
den v karsologické mapě Moravského krasu, zveře].něné Musilem a kol.

(1993'  8-111).
Nový speLeologi.cký problém, který až do roku l993 zcela unikal po-

zornosti. krasových badatelů, byl nastolen.
Protože nově objevený ponor se nalézá v pen.ferijní části zájmového

území ZO ČSS 6-05  Křtinské údoli', byla tato Z0 na Oblastni'm shromáž-
dění oficiálně o objevu informována a současně požádána o vysloveni`
souhlasu ke speleologickému průzkumu pro ZO 6-26 Speleohiston.cký
klub Brno. ZO 6-05 Křtinské údol]` nám ústy svého předsedy pana Milosbva
Kubeše v roce 1994 souhlas udě[ila. Proto].sme během roku 1995 zača-
livyřizovatvšechnynezbytnéformalíty(souhbsmajitelepozemku,obec-
n"oúřadu,státníchlesůatd.)nezbytnékzahájenísprávn"o'n'zenísmě-
řu].ícího k povoleníspeleologi.ckého průzkumu. Pakjsme požádati správu
CHK0 Moravský kras o udělení výjimky pro průzkumnou sondu v místě

ponoru, kteroujsme chtěli odhalit skalnívápencové podloží, lokali.zo-
vat místo vtoku ponorných vod do podzemí a tím otevYn't vchod do od-
vodňovacíjeskyně. Správa cH KO MK výjimku na Habrůvecký ponorv ro-
ce 1995 ZO ČSS 6-26 SHKB udělih, ale ke zklamáníjeskyňářů prozatím

pouze v rámci kategorie „Speleologické`pracovíště v konzervaci.".
Mezitím se kráter Habrůveckého ponoru erozní činností propada].í-

a'ho se Habrůveckého potoka neustále dramaticky zvětšoval. Kráter byl
velmi  ,,živý'`,  neustále měnil svo]i  podobu a každým rokem  byl větší
a hlubši', s kolmými až převi.slými stěnami, až dosáhl půdorysných roz-
měru sx6 m a hLoubky 3 m.  Potok do něj vtékalvodopádem a najeho
dně očistil erozně omleté vápencové bLoky,  které naznačovaLy, že
skalní dno údolí nemusi' být hluboko.. Řez sedimenty odhalíl staré hLi-
nitéahlinito-písč+.tésedimentárnínáp[avyHabrůveckéhopotokasvrst-
vami pěkných kulmských štěrků. V hloubce cca 3,5 m pod povrchem údo-
lí se otevřel v sz. koutě propadu mezi zak[íněnými vápencovými bloky
odtokový trativod,  který byL tak velký, že do něj šLo skoro vstoupit.
Litá skála však mezi. vápencovými bloky vi.dět nebyla, ale dato se tušit,
Že není daleko.  Celá situace začínaLa yypadat zajímavě a ta].emně.
Odtokový trativod pohodlně odváděl všechnu přítéka].i'ci'vodu, včetně
ne].vyšších vodních stavů. Voda se v něm nehromadila, ale volně odté-
kaLa  šikmo  doLů sz.  směrem.  Do  bublajiícího trati.vodu bylo vidět asi
1,5  m. Asi v roce 2000 však bohužel došlo k uměLému zatarasenívstu-

pudotohotoodtokovéhotrativodupomoa'většiliokamene,čímžwnik-
lo škrtící místo,  které začalo zbržďovat vodu přitéka].ícÍ do podzemí.
V důsledku tohoto umě[ého zásahu do vodního režimu ponorných vod
se v kráteru ponoru začaLo vytvářetjezírko až 3 m hluboké, které se při
vyšších vodních stavech začalo  přelévat do  údoli` a  Habrůvecký potok
opět začal zčásti téci svým  původním  povrchovým  korytem  po louce
směrem  ke Žli'bku do  Křtinského údoh` (viz foto).  Od té doby se kráter

po uzavřeni' odtokového trativodu přestal zvětšovat a má tendenci se
zanášet hh'nami plavenými vodním tokem.
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Kdyžjsme dne  1.2.2004 přišLi  ke  kráteru  ponoru,  zjistiLijsme,  že

jehoji`cen].e uzavřen  ledovým  krunýřem.  Protože  nás zajímaL stav de-
prese pod ledem, vzali].sme krumpáč a do 20 cm vrstvy ledujsme pro-
raziLi otvor. 0čekávali].sme, Že pod ledem bude asi 3 m hluboká dutina
kráteru. Chtělijsme otvorem v ledu do nívstoupit, prohlédnout sí stav
odtokového trativodu a  pokusit se odstranit škrtící kámen, aby voda
mohla zase volně odtékat. Jaké však bylo naše překvapení,  když].sme

pod vrstvou  ledu  nenarazilí na  dutinu, ale na  hli`nu!  Znamená to, že
původně tři  metry hluboký kráter].ejiž takřka  zasedi.mentován!
Dnešní hloubkajejiž].en 0,8 m.  Možná to  nebude trvat dlouho a  krá-
ter ponoru zceLa zmizí ze zemského povrchu.  Ponorný potůček si však
našel novou cestu v protilehlém  Ov.)  koutě bývalého kráteru a  má  ny-
ní tendenci odtékatjv. směrem, tzn. pod Překrásný mísovitý závrt.

Dne  3.5.1995 ].sem  provedL první orientační biolokační měření.
Postupoval].sem  podél anomáLie sz.  směrem  od  Habrůveckého  pono-
ru. Ve vzdálenosti asi třiceti metrů (? -paměťový údaj, 2004)].sem na
dně Louky vykoli'koval podezřelou kruhovou anomálii. V té chvíli  při.Šel
habrůvecký občan pan Arnošt Hloušek (nar.1929, Habrůvka č.p.39,ji.-

nak starý spe[eolog z dob Burkhardtových), který uvedl, že přesně na
tomto vykoh'kovaném místě se así před třicetl. lety propadl Habrůvecký

potok do podzémí. Údajně se].ednalo o kráterv sedimentech o průmě-
ru cca 3 m a hloubce cca 2 m  (?), který však sedlák Kubeš zaházel klá-
dami a dřevem a poté ho zavezl odpadem.  Při pozorném  prohlédnutí
místa tohoto starého propadu lze dodnes pozorovat nepatrnou, téměř
nevi.ditelnou kruhovou vsedlinu o hloubce asi O,i m.

Ji.ný,  menší propad  pan  HLoušek viděl asi  před  deseti  [ety na  dně

Překrásného mísovi.tého závrtu, při úpatí s. stěny.
Pan  Hloušek potvrdíl, Že potok původně tekl přes louku až ke Žlíb-

ku,jímž odtékaL do Křtinského údolí.  Později však na vodním toku za-
čalo docházet ke ztratům a potok dál už z louky neodtékal. Dnešní pro-

pad s ponorem se dle pana  Hlouška otevřel asi.  před  dvěma  roky (tedy
okolo r.1993), tzn. přibližně v době, kdy ho ZO ČSS 6-26 SHKB ofíci.ál-
něobjevilaprospeleologickouvědu(A.Hloušek,ústnísdělení,3.5.1995).

KOLoračníexperimentnaHabrůveckémponoruvroce1995
Jako první průzkumný čin ].sme se rozhodli realizovat kolorační ex-

pen.ment na  ponoru.  Po  předchozi'm souhLasu Adamovských vodáren
a kanalizaa', ve čtvrtek dne 27.4.1995 v 10 hod . dopoledne, vloži lí Ma rek
Šenkyřik a Jan Martinek (ZO ČSS 6-26 SH KB) 778 g ekologicky neškod-

ného fluoresceinčního barviva  (579  g fluorescei.nu a  199  g  urani.nu)
dojícnu Habrůveckého ponoru. Vložení barvi.va do vodního toku  při-
hh'žel pan Michal Peterka z AVAKu.

Aby se předešlo absorbci fluoresceinu jeskynními sedi.menty,  bylo
barvivo rozředěno ve 2 1 syntetického lihu a 19  1 vody (Maděra  1985)
a pak bylo plynule vléváno do ponoru po dobu 6 minut.  Po půl hodině
zmízela zjícnu ponoru poslední stopa  neónově zeleného zabarvení.
Habrůvecký potok, pLynule odtékajía' do podzemí, měl v době oba rve-
ní průtok 2,66 l.s-'.

Počasí na počátku koloračního expen.mentu se vyznačovalo ceLko-

yým oteplováním  a  pokLesem vodních stavů.  Křtinský potok však do-
sud tekLve Křtinském údoli' ceLým svým povrchovým řeči.štěm až do ob-
lasti Vývěru Křtinského potoka, kde se spo].oval s vyvěra].iícími vodami.
Bylo zřejmé, Že počasi' a hydrologický stav není pro kolorační expen.-
ment přízniyý. Nejvyššívodnístavy na Habrůveckém potocejiž dozně-
ly a vodni'stav potoka každým d nem vi.dítelně klesa l. Přestojsme se roz-
hodti k obarveni` vody přistoupít.

ZOČSS6-01Býčískálaposkytlaúčastníkůmkoloračnihoexperimentu

přístřeší na své zákLadně u jeskyně Býčí skála.
Hodi.nu a půL po vloženífLuoresceinčni`ho barviva do Habrůveckého

pon'oru začalo  pravideLné sledování vývěrů ve  Křtinském  údolí.  V in-
tervalu dvou hodín byly ve dne v noci opti.cky hlídány tyto lokality:

lokaLita č.1: Vývěr Křtinského potoka
loka[ita č. 2: betonovájímka prameniště pod].eskyní Kostelík, kte-

rá sbi'rá vodu celkem ze čtyř studní (během experimentu zde vyvěralo
konstantních 8,3 l.s-t vody)

lokalita č. 3: Vývěry Jedovnického potoka,  hlídáno byLo místo za
soutokem vývěrové delty pod si[ničm'm mostem Josefov -Křtiny

NatěchtolokalitáchbylypodvodníhLadinuvloženyčtvercebíléumě-
lé hmoty velikosti 30x30 cm,  které usnadňovaly optické pozorovaní
vodního toku. Kromě toho byly na lokalitách č.1 Vývěr Křti.nského po-
toka a č. 3 Vývěr Jedovnického potoka vintervalu každých dvou hodin



odebíránydoskleněnýchzkumavekvzorkyprotékajícívody,kterébyly
shromažd'ovány pro pozdější laboratorm. zpracovám'.  Na  loka[itě č.  1
by[ podzemm` Křti.nský potok opti.cky hlfdán v Otevřené skále, ale od-
běryvzorkůvodybylyreaLizoványpři.moveVývěruKřti.nskéhopotoka,

podsilni.čnímmostem.Nalokalitěč.2nebylyzprameništěpodKostel]kem
vzorky vody odebíra'ny.  Betonová šachta s proudi'a' vodou byla sledo-
vána pouze opti.cky.

VnásledujiícíchdnechpoobarveníHabrůveckéhoponoruserych[e
snižovalvodntstavnaHabrůveckémpotoku.HabrůveckýponorbyLkaž-
dýdenvpolednenavštěvován,abyby[z]ištěnvtokdopodzemí.

Dne 28.4.  (tzn. druhý den po obarveni. ponoru) vtéka[o do ponoru
2,34 l.s.`.  Dne 29.4.  byl průtok do  ponoru  1,93  l.s-].  Ve Křtinském  po-
tokudocháze[okúbytkuprotékaj.ía'vody,potokvšakdosudteklcelým
svým  povrchoyým  řečištěm.  Dne 30.4.  by[ průtok do  Habrůveckého

ponoru  1,87  Ls-].
Dne1.5.bylvtokdoponoru1,52l.s-t.Křti.nskýpotokvesvémpovr-

chovém  řečištij.i.ž skoro netek[. V povrchovém  řečišti. v těsné blízkosti
vývěru teklo pouze cca 5  l.s...  Při odběru vzorků vody ve 20 hodin ve
Vývěru Křtinského potoka se při kontro[e Otevřené skály zdálo, že vo-
davOtevřenéskálejekalnějši.nežvodavevývěruKřtinskéhopotoka.

Při kontrole vody o ftyři a půl hodiny později, tzn. v 00:30 hod. dne
2.5.j.smevOtevřenéskálezjistiLivzedmutouvodm.hhdinuo10-15cm.
ByLo zřejmé, že právě dorazila  podzemni. povodňová vlna.  Bylo zvláštn..

pozorovat,jakvobdobítrva[éhopoklesávánívodni.chstavůnapovrcho-
yýchtoa'ch(Křti.nskýpotok,Habrůveckýpotok)sezvývěruKřti.nskéhopo-
toka(OtevřenéskáLy)naopakzačínávynořovatmah'povodeň.Vpovr-
chovémřečištiKřtinskéhopotoka(vmístěpředsoutokemsvodamiyyvě-
rajícímizVývěruKřtinskéhopotoka)vtéchviljjižvodapraktickyvůbec
netekh.Vevysychajíd'mřečištistá.ly].enkaluži.nyamezikamenysecedi-
Lo].ennepatmémnožsM'vody(O,ll.s-`).V0tevřenéskálevšaknaopakdo-
šlokyýraznémuvzedmuti'vodníh[adiny,neboťchodbičkajdouci.doma-
sivu,].ežbylaještěpřed24hodinamizcebsuchá,byhnyni'zatopená.

Byltozáhadnýhydrologickýúkaz.Pokudpominemespeleologické
sciLfi.,mohlbýtvyvolánvsuchémpočasí,kterétehdypanovalo,jedině
deštěm, který spadl na Křtiny v úterý a ve středu dne 25. a 26.4. Mauí

povodňovávlna,kterápostupovahpodzem.mzponornéobbstiKřúnského
potoka, tedy dorazila do Otevřené skály se zpožděni'm Šesti, respekti-
vepěti.dnů.Teprve5-6dnůpodešti.setedyvOtevřenéskáleaVývěru
Křtinskéhopotokazačneprojevovatzvyšováni.vodnmostavu.

Večtyřihodinyránodne2.5.,tzn.8hodinpoprvnT.detekcipříchodu

povodňovévlny,bylozkaLenívodyvotevřenéskalejižtakvýrazné,že
bi`[outabu[kupoloženounadněpotokanebylovesvětlenifflyskorovi-
J=L      r.            1,    ,                         -_   -         .dět.  S velkým  napětím jsme očeka.vali výtók barvených vod.  Po ce[ý
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densevOtevřenéská[edržeLzvýšenývodnístavdoprovázenýsilným
zákalempodzemníhotoku.Záka[všaknebylnazelenalý,jakbytomu
by[ovpřípaděobarveni'f[uoresceinem.M[éčněnahněd[ézabarveni.za'-
kalu  prozrazova[o, že byl vyvolán  hlinitými půdními částicemi vypla-
vovanými z podzemích prostor rozvodněným tokem.

VtokdoHabrůveckéhoponorubyltohotodne(2.5.)jižjen1,19L.s-`.
Dne3.5.byLvtokdoHabrůveckéhoponoru1,02[.s-].ZákalvOtevřené

skálezmi.zeltaknáhle,jakseob].evi.lavodabylatentoden].ižnormál-
ně průhledna'.  Po zkušenosti, kteroujsme učinili s povodňovou v[nou
votevřenéskále,ktera'postupovalapodzemím(vodnatého)Křtinského

potokaskorotýden,bylostálezřejmějši.,ževodazjižtakřkayysch[é-
ho Habrůveckého ponoru může dorazit do vývěru ve Křtinském  údo[i.
i.zacelétýdny.D[ouhéčasyprůchodůbarvenýchvodvoblastiKřti.nského

potokajsouvespeleo[ogické[iteratuředostatečněznámy.Odprvních
ponorů pod  Křtinamí teče obarvená voda za nízkých vodních stavů do
vývěruKřti.nskéhopotokaažl4dnů(Burkhardtazedníčekl951-1955).

Začalobýtzře].mé,žedaBi'hli.dáni.vývěrůjepřinejasnémvýs[edku

(malé množství použitého barviva) technicky problemati.ckou záležt.-
tostí.  Protojsme 3.5. ve 22 hod. odebrali do zkumavek pos[ednívzor-
kyvodyaakd„Ko[oračníexperimentHabrůveckéhoponoru``jsmezdů-
voduvysycháníHabrůveckéhopotokapředčasněukončili.Ko[oračm`ex-

pen.mentspojenýsesoustavnýmpozorovánímvývěrůveKřtinskémúdo-
lítedytrva1nepřetrži.tě154hodin,tzn.šestdnůanoci'.Běhemtétodo-
bynebylyýtokobarvenýchvodnikdepozorovánaanidodatečněneby[
nikým spatřen.

Dne4.5.vtékalodoHabrůveckéhoponoru].ižjen0,82[.s-]a5.5.již

pouze 0,77 Ls-] V několika nás[edujía'ch dnech Habrůvecký potok zce-
La vyschnul.

Dne 9.5. jsem  na katedře ana[ytl.cké chemie Přírodovědecké fakul-
ty Masarykovy univerzíty v Brně pod vedením  prof.  Havla  prozkoumal

pomoa'fluoroskopu vzorky vody odebi.rané po dobu 154 hodin  při ko-
loračnímexpen.mentuzvývěruKřti.nskéhopotokaavývěruJedovnického

potoka.Fluoroskopumožňovaldetekovatextrémněmaléstopovémnož-
ství fluoresceinu  rozpuštěného ve vodě (detekčm' [i.mit byl méně než
0,001mg.l.`),kteréležída[ekozamen.postřehnutelnostipouhýmzrar
kem.  V žádném  z odebraných vzorků však přesto  nebyl fluorescein

4.,.štěn.

Závěrkoloračnfloexperimentu
Ko[oračníexperimentbylkonánzahydrologickyveLminepřT.znivé-

ho vodni.ho stavu,  který se vyznačoval rychlým  úbytkem  vody na
Habrůveckémpotoce.Matematickýmvýpočtembylozjištěno,žeběhem
6 dnů konáni.expen.mentu, tzn.  od  10 hod. dne 27.4., do 22 hod.  dne
3.5.1995, vteklo do Habrůveckého ponoru 1126 656 li.trů vody, cožje
objemll26m3.Vývěrvody,obarvenévHabrůveckémponoru778gfLu-
oresceinčního barviva, nebyl ani po šesti dnech nepřetržitého hli.dáni.
vývěrů ve Křtinském  údolT' nikde pozorován,  nebyl ani  laboratorně

4ištěn a nebyl ahi dodatečně spatřen náhodným pozorovateLem.
Koloračni'expen.mentbylvýznamnývtom,Žebylhiston.ckyprvni'm

barvía'm pokusem na Habrůveckém ponoru.  Lze ho považovat za  prv-
m'seznámeni.sproblemati.koMikdyžpři.neslpouzeneutrálnívýsled-
ky,ity].soucennéprouspořádám'novéhokoloračni.hoexpen.mentůza
hydrologickypň'znivě].ši.situace(nejtépezajarníhotáni.sněhů)aspou-
Žitl'mvětšíhomnožstvíbarvi.va.

Náčrtspeteologi€képerspektivyHabrůveckéhoponoru
Přestožekoloračníexpen.mentnepřineslpřesvědčivýdůkaz,lze].a-

konejpravděpodobnějšími'stoyývěrupodzemníchvodzHabrůveckého

ponoru,čistěteoreticky,označitvývěrKřtinskéhopotoka.Usuzovatna
spojení Habrůveckého  ponoru s bli'že neznámým vývěrem vjeskyni
BýčískáLeje nepravděpodobné, i.  když ho na příkLadu  nedaLekého po-
noru  K[ostermannovy studánky na  Rudické plošině prozatím  nelze
zceh vyloučit.  Málo pravděpodobné se nám téžjevíjeskynní propoje-
ni' Habrůveckého ponoru s prameništěm  pod  Kosteli-kem.,Habrůvecký

ponortedynazákladěsoučasnéhostavupoznánísne].větši.pravděpo-
dobnosti' spadá do hydrografie podzemnmo  Křtinského  potoka, a  ni-
koli potoka Jedovnického.

0směruodvodňováni'ponorunaloucezápadněodHabrůvkysinebyl

jistaniR.Burkhardt,asámsenemohlrozhodnout,zdaponorodvodňu-
j.edoKřti.nskéhopodzemníhopotokaanebojehovodytečousměremkvý~
věrupod].eskyníKostelil<(BurkhardtaZedni'ček1951-1955,68).

NadmořskávýškaHabrůveckéhoponorujekolem440m.Habrůvecký

ponorjetedyne].yýšepoloženýmhydrologickyakti.vnímponoremvrám-
a. ceLého  povodí Křti.nského  potoka. Verti.kální převýšem' mezi  pono-
rem a Vývěrem  Křti.nského  potoka ].e asi  120  m.  Vzdušná  vzdálenost
obou mi'stje 1,5  km.  Pokud  připočteme někol].k procent na  meandry
na  podzemním řečišti, takjen hlavnítah neznáméjeskyně odvodňu-

jícl' Habrůvecký ponor bezprostředně vázaný na  hlavni' odvodňovací
chodbuje kolem 2 km. Pokud bychom připočetli boční odbočky mimo
h[avnípolygon].eskyně,eventuálni-bočm.přítoky,komíny,hornípat-
ra  atd.,  a  dokonce začali snít o  propojeni. habrůveckého systému
s ].eskynni-m systém  Křtinského údolí,  které tíše očekáváme  někde
vjehoyývěrovéoblastipřibLižněvokoLi`závrtovéskupi.nyTřikotle,po-
tom Habrůvecký ponor].e součástl'jeskynního systému o délce řádově
mnoha  ki.[ometrů.

Speleologícka'  perspektiva  krasového území v okoli' Habrůveckého

ponorujetedyvelká.VelkévertikáLnípřevýšeni'ponoruadnaKřtinského
údoli-, velka' vzdá[enost mez]. ponorem a vývěrem,  přítomnost relativ-
ně vodnatého podzemnffio toku -to vše Čin]. z Habrůveckého  ponoru
a na něj vázaných závrtů speleologicky veLmi perspektivni' území.

Louka pod Habrůvkou, na  níž ponor vznikl,  morfologicky navozuje
atmosfěrubývaléhoslepého,Čl.polos[epéhoúdo[]-,kjehožzastřeníapo-
vrchovému  odvodňováni' došlo teprve v mladší fázi. vývo].e  po vzni.ku

přil<réhoprůlomovéhožmkukeKřtinskémuúdoli..Stáříponorů,jgichž
ji-cnyjsou dnes uzavřeny několikametrovou vrstvou  nadložni'ch sedi-
mentů,můžebýttedypodstatněvětší,nežbysemohlonaprvni'pohLed
zdát, a vznik současného ponoru].e pouhá  reaktivacejednoho z ni.ch.
Odvodňovací cesty z Habrůveckého ponoru do Křti.nského údoLi' určitě
nejsou pouhé neprůlezné trativody, alejeskyně v pravém' slova smys-
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lu.  Habrůvecký potokje  (pravděpodobně)  nejvýznamnějši'm  podzem-
ním  přítokem  ponomého Křtinského potoka.

ReLativně velká  hltnost Habrůveckého  ponoru  (nejvyšší pozorova-

né stavy byly cca 10 l.s-t), která před umělým zatarasením odvodňova-
cího trativodu nikdy nebyla limitní a ponor pohodlně odvádělvšechnu

přitékající vodu, spolu s velkým spádem  podzemm` odtokové cesty do
Křtinského údolí, dává reálnou naději, že odvodňovací cesty z ponoru
budou  aLespoň  částečně volně  průstupnými  chodbami.  V úseku  louky

pod  Překrásným  mísovitým závrtem však mohou být trativody ponorů
dosti  prořícené.

Závěr
SpeLeoLogická perspektiva Habrůveckého ponoru a na něj vázaných

závrtů ].e tedy velká. Jedná se o speleologicky opravdu zaji'mavou ob-
last,nanížkepřitrošeštěstíreálněučinitobjevsrovnatelnýnapříklad
sochozskoujeskyní.TentočLánekjevlíteratuřevůbecprvni'pokus,jak
na existenci. této neznámé rozsáhlé].eskyně upozornit.

Poděkování
PrůběhkoloračnilioexperimentupraktickyrealizovalíčlenovéZO6-26

SpeleohistorickéhoklubuBrno:RadovanDrtil,JanMartinek,PavelMichna,
Dan Moltaš, Kateřina Sobotková, Jana Sobotková a Marek Šenkyřík.

ZO ČSS 6-01 Býčl'skála poskytla účastníkům koloračního expen.mentu
svoji speleologickou základnu a Radek Hýsek, Romana Hýsková, Dušan

HypraPetrKoukalnásvšestranněpodporovali.PaveLBenkovi.čzGeotestu
věnoval část fLuoresceinu; Franci Musiljun. ze z0 6-25 věnoval uranin;
Jan  Himmel ze ZO 6-11 věnoval část zkumavek, podělil se o své zkuše-

:T9:€iřhFy#Lv°3írcnkěý;C;r:ťů:re:nntaůía€::ř°er:::[#:{:t:hr:Lzi:r;:F°#ú

v Brně umožnil laboratorní práce; Anna Němcová, Karel Rejda a Michal
PeterkazAdamovskýchvodárenakanaLizacíkoloračníexpen.mentpod-

pořili;  Petr Červi.nka  pomohL s matematickýmí výpočty.
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Summary:
Tracing test o[nd speleologi_cal perspfctives Bf
theHabrůveckýPonorinthecenďalpctitof
the Morawicm KaTst

Theunknownhydrologicalactiveponoropenedinl993inponorval-
ley below the village of Habrůvka. Tracing test using 779 g of fLuores-
cein was carried out ín 1995. ALl resurgences in the Křtiny Valley were

controlled during 6 days, but the outflow of coloured waters was  not
registered both optically and in labs. The altitude difference between
the  Habrůvecký Ponor and  hypothetic resurgence in the  Křtiny Valley
represents about 120 m and the direct distance is about 1.5  km. The
articleindícatestheunknownextensivecaverepresentingprobablythe

part of still unknown system of the Křti ny Creek.

Náčrt paLeosystému MaLý Lesi.k v jižni. části
Moravského krasu. Poznámky ke genezi jeskyně
Marek P. Šenkyřík (ZO ČSS 6-26 Speleohiston.cký klub Brno,

ZO ČSS 6-12 SpeLeologický kLub Brno,  Březínská pracovní skupina  [1984-1989])

Zpi'vámchlapcůmjeskyňářům,
my máme v Březině starej dům,

pracujem na ty svý di'ře,
jsme však stále bez halíře.

Speleo je náš celičký svět,
vyslechněte těchto pár vět,
čekají nás nové objevy,

prokopeme tam kilometry.

( historická hymna březinských
jeskyňářů  z pol. 80. let 20. století)

Úvod
V roce 2003 se předčasně skončíl 54 let trvajiící speleologícký prů-

zkum jeskyně Malý lesík u  Březiny. Jeskyně se z tradiční bádaci` Lokali-
ty Moravského  krasu  proměňuje v  lokalítu v konzervaci.  Dříve  než se

propadne v zapomnění, uved'me zde v souhrnu několik myšlenek a po-
citů, kteréjsou určeny pro inspiraci budoua'm generacím badatelů, kte-
říjednou o průzkum  Malého Lesíka nepochybně znovu projeví zájem.

GeFeeszk;nhě°Mrantyq:spka(tšraao!:#nik#::ýk::§gnímpropojem.mdvou

geneticbodlišnýchsystémů.Nejmladšíčástíjeskynějehornípatro(Hlavní
dóm, Půlnoční chodba, Levá Rovnoběžná, Perlový dómek, prostory nad
Lisovnou,Pohádkovýdómek,Kořenovitá,Stri.ptýzka,Jezevčí,Diskáma,Chodba
za si.ntrovým ].ezírkem, Smoki.nghaus, Krápníkový kout atd.), u něhožje
doložen prozatím pouze korozní původ. Záhadný ojedinělý nález reliktu
alochtonního sedimentu v h`eprůLezném trativodu vjv.  čele  Hlavního
dómu však ''dokazuje, že geneže horního patra  bude složitější. Je prav-
děpodobné,ženatektoníckěpukliny,nanichžvýšeuvedenékoroznípro-
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storyvznikly,jsouvevětšíhloubcevázánypaLeoponorovéodtokovéces-
ty Březinského potoka z Březinského údoli' (viz dále).

Hornípatrocharakten.zujíveLmiúzké,alevysoképlazivkovitéchod-
bičky, založené na  husté si'ti  pravoúhle se kři`Žiících tektonických  puk-
lin  charakteristických směrů SZ-JV a SV-JZ.  Korozním  účinkem svaho-

vých vod  na velmi  hustou si`ť puklin ve vápenci  (rozestupy souběžně

].doucích  puklin jsou i  menší než 2  m), vznikl v horním  patře  labyn.nt
plazivek a drobných síní o celkové déLce do 300 m . Za].ímavosti`je, Že to-
to  reLativně  dlouhé  bludiště vzniklo v krychli vápence o  hraně  pouze

30 m. Spoči'tali jsme, Že kdyby tou měrou, jakou jsou zkrasověny tek-
tonické  pukliny na  příkladu  Malého  lesíka,  byly zkrasověny i všechny

ostatní pukliny náhorní plošinky, pod níž se Malý lesík nacházi`, tak by
zde na  ploše vápence  pouhých  150xl50 m  (do  hloubky třiceti  metrů)
čekala na objevení nepředstavi.telná spLeť 7,5 km (sedm a půl kilomet-
ru!) plazivek a drobných síní. Geofýzikální průzkum  realizovaný v oko-
líjeskyně MaLý lesík potvrdil, Že by se mělojednat o území značně roz-

pukané a zkrasovělé.  Z hlediska  praktické  speleoLogieje důležité  bu-
doua'm badatelům sdělit, že přestožejsou korozně rozšířené spáry ve
vápenci a na  ně vázané chodbičky horního patra Malého lesíka obvyk-
levevysokémstupnizaplněnísedi.mentyavyho].enísintrem,bylyvždy
alespoň částečně volně průlezné.

V horním  patřeje řada sedimenty a sintry vyplněných  chodbiček
opouště].iících jeskyni   všemi  směry,jejichž  pokračování nebylo  pro
těžkou přístupnost nikdy zkoumáno. V přiložené mapějsou tato nedo-
bádaná místa označena otazníky. Jeji.ch průzkumem by by[o možné pro-
niknout do dalších neznámých  prostor.  Horní patro Malého  lesíka  ne-
ní rozhodně známo v celém  svém  skutečném  rozsahu  a  dodnes je zde
možnostřadydrobnýchlokálni'chobjevů,kterébyvšakvsouhrnumoh-
ly].eskyniještě dosti prodloužit. Nepochybně se časem najde nadšenec,

který bude toužit v průzkumu Malého  lesíka  Ú.en tak pro svoji  potě-
chu)  pokračovat.  Radostí mu  bude mapa  bludiště  plazivek,  do  níž bu-


