
Sovího bTm-T`a zce-G jĚstĚ doÉde k da\šl'm objevům pTopasťovitých pro-
stnr a nerii-dokonce ani vyloučenojejich vyústění do struktur erozníh o
původu podzemnilio odvodňování plošiny. Ve vzdálenosti 300 m sv. od
Sovitiokomi'nasetotižnacházíspeleoLogi.ckysilněpodezřelýpaLeovývěrový
žl]bek v KOLi'bkách, který byL pravděpodobně vytvořen zde vyvěra].iícím
vodním tokem neznámého původu. Směrem k Sovímu komínu též odté-
ká od Nového Dvora podzemní potůček z 1,1  km vzdálenéjeskyně
č.1410A Ponorný Hrádek. Vzhledem ktomu, že se sovtkomín nacházína
vysokopoLoženémmístěnáhornípLoši.ny,jetímvytvořenjehohloubkg-
vý potenci.áL. Nadmořská výška nuLtého poLygonního bodu, fixova.ňého

uvchodusovíhokomínanapovrchunáhorníplošiny,].e(nazákLaděodeč-
tuzezMČRpomoďGPS)423m.Nejnižšíbod].eskyněsetedymomentáL-
ně naLézá v nadm. výšce kolem 410,5 m.  PaLeohorizont Lze čistě teore-
ticky očekávat kolem 380 m n.m. (horní část PaLeovývěrového ŽLíbku
vKOLi`bkách),tedy].i.žvhLoubce43m.Hydrologi.ckyaktivníodvodňova-

a' cesta by se však měLa při ji.Žním úpatí ploši.ny naopak nacházet dosti
hluboko v asi -70 až -80 m . Vývěry Říčky se v Hádeckém údolí nalézaji'
v 308-305 m n.m. (-118 m). Též dnešnídéLkajeskyně 24 m bude (v pří-

padě, Že se lokaLita bude aktivně řešit) narůstat. Soví komi'n má poten-
ciál, aby délkajeho polygonu přesáh la i několi.k stovek metrů, čímž by
s Malým lesíkem, Mechovým závrtem a MálčinoujeskynísoupeřiL o 2. až
4. mi'sto na žebři`čku nejdeLŠíchjeskyníj. Části Moravského krasu. Soví
komín].evespeLeoLogíckychudýchpoměrechplošinyskalkaopravdudů-
ležitoustrategi.ckoulokalitou,kterámůžebýtizásadníhovýznamu.Je].í
speLeologickýprůzkumjedůležitý,neboťse].ednáovůbecprvníspeleo-
logickou sondu do vápenců v této části Moravského krasu, která umož-
ňujeposouditmírujejichzkrasovění,atabymělabýtna].ihovýchoděpLo-
šl.nynejvyšší...

Poděkování
Jsemzavázánpoděkovánímfirmámi].ednotlívcům,kterésemipoda-

řilozískat].akosponzoryprospeleologickýprůzkumsovfflokomi`na,apro-
tomnemrzí,ŽesohLedemnazměnuvevedeníspeleoLogickéskupinyzo
6-26 nemohujíž své závazky k nim garantovat. Mé upYn'mné poděkování

patřízejménapanílng.Boženěvykydalovézanevšedními'ruempatieje].í
hydrogeologické fi.rmy Geosan z Brna -Slatiny. Dále děkuji lng. Pavlu
Ben kovi.čovi. a RN Dr. Lubomírovi. Procházkovi za spon-

Děku].i panu Miloši Žalmanovi. a firmě G P s.r.o.

(Roosveltova9)zasponzorstvíGPstétone].Lepši`pro-
de].ny s geodet+.ckými. pom ůckami v Brně, díky čem uŽ

tilmckÁ predíspozice
váp€ncového imsívu
(sevcmjižnítektonickýzlom
ukiměný 176° k západu)

Maíek P. Senkyřfk, 2004

2. f:áze
ko].oz]ič postupující komíD
p(`dél`tektonickéhi) zlomu

3 .  fáz€
přiblíženi' komitníi k povrchu
s jebo proborcováhÁ

Obr. 4   Schéma vzniku a geologického vývoje Sovflio komína
Fig.  4    The  scheme  of origin  and  evoLution  of the  Soví Chimney

členůmsesterskézocss6-12zMechovéhozávrtu,FilipuDoležalovi(ZO
6-16) a pavLu chaloupskému.

Dovětek
Dne 1. ledna  L.P. 2005 byla u Lesního oLtáříku Panny Man.e Lurdské

-ochránkyněspeleoLogůnapLošiněskalkausovíhokomínaustavenano-

vá základní organízace České speleoLogi.cké společnosti pod názvem:
SpeleologickýprůzkumpoustevníkMarek``.ZakládajiícímičLenynovézo

Čssjsou: Marek poustevník -Šenkyřík, kněz václav Groh oM (paulánský
mnichzvranovskéhokláštera),Lubomírsleha(učiteljógy),MiLoŠMuzi.kář

(streetworker, mah~r duchovních obrazů), Patrick Bárta (kovář hístoric-
kých].aponských mečů), Petršpaček (pokojný bo].ovník) a Martin Bohm.

Literatura:
Šenkyřík M. (2004a):  Náčrt paleosystému Malý lesík vji.žní části.
Moravského krasu. Poznámky ke genezijeskyně. -Spe/eoJo`mm 2004,

XXIH: 26-31. Praha.
zorskou pomocfirmyGeoTestz Bma -Slatinya zp-n'-          roz/Zcím sepo zesz'ch skQzky,
stupněnía rchi.vu vrtných praa'.                                                Hzeda'm skryfé závrfy

A mé boty jsou žluté o d pilu
Kvetoucích smrků
2004

mohlabýtsestavenaprvnípřesnákarsoLogickámapa
krasových jevů pLoši.ny skaLka, kteráje publikována v tomto sborníku.
Děku].i též Bobovi. KLváňovi. a čajovně ZadníTrakt v Brně za nadační dar,
díky něm už byla na ponoru založena speleologická čajovna

Děkuji též pani' MU Dr. Evě Klusáčkové z Ochozi u Brna za aktivni' po-
moc při jednání s obecním zastupiteLstvem obce a za sponzorský přís-

pěvek.PoděkovánípatříobecnímuúřaduochozuBrna(starostav.Čou-
pek a místostarosta p. PetLach), ochozskému autodopravci Aloisovi
Blatnému,jakož i. všem ostatni'm dárcům, či pomocníkům speLeologic-
kémuprůzkumuvsovímkomíněvr.2004.ZadobróuspoLuprácivr.2004
děkujitéžsprávěcHKOMoravskýkras(RNDr.A.TůmaaRNDr.L.Štefka),

J

Šenkyřík M. (2004b): Speleologický průzkum zá-
vrtkuzubnaplošiněskalkav].i.Žníčást"oravského
krasu (1994-2004) . Objevjeskyně č.1410B Soví ko-
mín.-Acťospe/eoA7.sfor7.cc7,1/2004:1-35.Brno.

Summary:
I)iscovery of the So+Á (Owl .s) Clrimney No.
14108 on the Skalka Plateau in the southern
po[TtoftheMorc[rio[nKaTst(1994-2004)

Jan  Hynšt, caver from village of Ochoz, discovered unknown doLine
on theskalka pLateauin l993. During l994-1995,11.5 m deep shaftwas
di.scovered here. The exploration continued onlyin 2004, when  Nové
Dvory Shaft was discovered. The potentiaL is for 80 m depth wi.th hori-
zontaldrainageroutes.Paleo-ponorofMaLýLesíkcaveandsmallactive

ponorofponornýHrádekcavearedi.rectedtowardsoursi.te.Thepresent
total Length of cave ís 24 m and depth is 12.5 m.

Histon.e objevu ].eskyně č.1402A Kutišárna
(pLošina SkaLka, Moravský kras -].íh)
Marek Poustevník Šenkyři`k (SpeLeoLogický průzkum  poustevník Marek)

eskyně č.1402A Kulišárna se nacházi` na souřadnicích  GPS  N

49°i6.368 ', Eoi6 °45.037 ' (±10 m) v malém opuštěném histo-
n.ckém Lůmku příji.Žním úpatíplošinky u studánek, na k.ú. Březina,

v].. části Moravského krasu. Ojejíexistem. nenídosud učiněna Žádná
literární zmi`nka, a proto zde přináším ojejím objevu základní histo-
rickéi.nformace.
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JeskyniKULi.Šárnaobjevi.Lvr.1992členzočss6-26SpeLeohiston.cký
klub Brno Ji.ří Dofek z Nového Dvora, zvaný ,,Kulich``.  K objevu ho při-

vedLa Liška, která si v].eskyňce zřídila doupě. SpeleoLogi.ckým výkopem

J. Dofek
0,35mši.rokou.

azivkovitou

rýtka v embryonální

chodbičku 2,6 m dlouhou,1 m vysokou a
směřu].ekzaneseerozníznačky(stropníko-

stavu vývo].e) . SLožením ].men obou ob].evitelů



(Kulich a  liška)jsem  najejich  paměť pojmenovaltuto].eskyňku  na
Kulišárna``(Šenkyříkl993).

Jeskyně Kulišárna se nacházív nadm. výšce 444 m (na zákl. odečtu
GPszezMČR)amohLabybýtpaleoponoremdnesji.žneexistujiícíhopo-
tůčku, vázaného na nedaLeký lesnížlíbek, který procházív těsné blíz-
kosti].eskyně z březinského kuLmu, od chaty Alpi.na (P. Kos). Svoji pozi-

ci'však nenítato lokalita příli.Š významná, ale úžinatá chodbička, která

].e zcela zapLněna starou typickyjeskynní okrově hnědou hlínou (s cic-
váry, bez alochtonního štěrku), pokračuje dál\do skály. Así 300 m z. od
KulišárnymusíprocházetpaLeosystémMalýlesík,kterýtudysměřu].epó-d

plošinuskaLka.

Literatura:
ŠenkyŤŤkM.(L993)..Výročnízprávazočss6-26SpeleohistorickýklubBrno
zo r. Í992. -MS, Arch. Čes. speLeoL Spol. Brno.

Summary:
mstory of díscwery of cave No. 1402A
Kulišáma (Skalka, southem pari
of the Morarian Ka[ist)

The cave named Kulišárna was discovered in 1992. It represents pa-
leoponor.Thehistoryofdiscoveryisdescribed.

V

Foto 1   Jes]q7ně Č. 1402A Kuušáma na plošince U studánek, k.ú. Březina,
MoravslQí kras -jih (foto Marek P. Šenkyřík)

Photo  1    Cave  No.1402A  Kulišárna  on   U   studánek  plateau,   near

3;e#rae#L.ag:hi;řu],tkh)ernpartoftheMoravianKarst(photo

Objev SkuLaři.ho převisu na pLošině SkaLka -nový
dokLad o úrovni hLadiny miocénního moře vjižní
částl. Moravského krasu
Marek Poustevník Šenkyřík (SpeLeoLogický průzkum poustevni`k Marek)

r.1993jsempřispeleoLogickérekognoskacivs.svahuplošínyskalka

O.částMoravskéhokrasu)objevi.ldosudneznámoulokalitusesku-
Laři`mi vývrty. J edná se o malý Skula-n' převis (foto 1) v depresi za-

nikLého  hístorického  lůmku,   naLéza].Ícíse na souřadnicích  GPS
N49° i6.103 ', E0i6 °44.942 ' (±10 m), 200 m v. od deponi.e
Lomuskalkas.r.o.,nak.úochozuBrna.Vroce2004jsemzde

provedl on.entační speleologický průzkum, ale předpoklá-
daná předmiocénní].eskyně zde nebyla z].ištěna. Svoji na-
dmořskouvýškoucca435mskuLařípřevisnaplošiněskalka

kladě odečtu ze zM ČR pomoa' GPS), tzn. že se celáj. část Moravského
krasunacházelaminimálněněkoLikdesítekmetrůhlubokopodhLadinou
třetihorního moře. Zatopena byla  prakticky ceLá  Mokrská plošina,
Hostěnickáplošina,iLysáhora.Dokonceisamotnývrcholochozi.sena-

cházeL60 m hluboko podvodou a nad mořskou hLadinuvy-
stupovala].en malá pláž nedalekého ostrůvku, který vy-
tvoři.l vrchol utopené náhorní plošiny Skalka. Miocén ní

J si tady miocéne !
ímdosfne,zvo!ánídt„ye'i;;é`s'e'žá'svt`auv|:|vort_e';_rJéuá'ů;'ókráúJri|':d_b``uuÉ'áub`iék'er;i;;'i'J
2004

odpovídáhladiněmiocénníhomoředoLoženévnadmořských
výškách440-450m(nazákladěodečtuzezMČRpomoa'GPS)skuLařími
vývrtyazkameněLínami.ústřic(vizfoto2)nanedalekéLokaLitěKnechtův
lom u Březiny (N 49°17.032 ', E016 °44.830 ' ±10 m). Týto geolo-

gicko-paleonto logi.cké památkyjsou cennými dokLady o úrovni zatope-
níjižníčást"oravskéhokrasu„nedávnou"třetihorni`potopou,kdymo-
ře vni kaLo do Moravského krasu formou záLivu, postupu].iícího starými
údoLními. systémy ze směru od Brna (Jarka 1949; Musíl, red.1993).
Mi.océnni`transgresebyLanepochybněšokempromechanismypovrcho-
vého i podzemního odvodňování Moravského krasu, z něhož se mnoho
starých údoli`ijeskynních systémů v důsledku mocného pohřbenísedi-
mentačními náplavami nevzpamatovaLo dodnes.

NálezyzkamenělýchústřicvKnechtovělomuuBřezinyprůkaznědo-
kLadujíhladinumiocénni'transgreseponadmořskouvýšku450m(nazá-

nyakončiLozáLivyuBřezinyaNovéhoDvora.

Dovětek
KonzuLtaci'náLezuspetremKosem].semzjistil,žeskulařívývrtyusta-

rých vápenic na Skalce údajně znal]iž L. Slezák, ale v Literatuře zůstal
náLezneznámý.

Literatura:
MusilR.(Red.,1993):Mort7v547krtí5.[cídyn.nfypoznón7'.-Geoprogram,
Adamov.
JarkaJ. (1949): GeoLogiejižníčásti Moravského krasu mezi  Křtinami.
aMokrou.-RozprcíwZr[ř}'ďyC-eske`okaďem7.e,LVIII,14:1-21.Praha.

Summary:
The ďscovery of Slailaň A:bri on the Skalka
Plakec[u - the new evidence for level of
Miocene sea in the southem part of the
Moravían Karst

\BoringsofbivaLveswerefoundatabout435ma.s.l.i.nthesamealti-
tudtasalreadyknownsi.teinKnechtůvouarryatvillageofBřezina.

\

/F'otolNálewmocérichústiicnalokautěmechtůvlomuBřezinydo-

ktadu].Í úroveň zatopem`].. části Moravského krasu po nadmořskou

g§EU#°ftT(nazákladěodečtuzezMČRpomocíGPS;fotoMarek
photol5iřneg,5nůfvTi|ůůeenper:#tehres::btíér#:::toůfvt3ěasrorťt:g:nr

part of the  Moravian  Karst up to  level of recent 450  m  a.s.l.
(Photo  by  Marek  P.  Šenkyřík)
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