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Abstract
Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) measurements were used to determine the flow directions in fine deposits preserved in the
Ochozská Cave (southern segment of the Moravian Karst). This approach was first verified in two sedimentary sections located in the
main corridor of the cave, where is no doubt about paleoflow directions. Subsequently, the AMS was measured in the fine deposits
preserved in sections located in the Zkamenìlá øeka Corridor and U kuele Corridor. The interpreted paleoflow directions are in both
sections from the NNE to the SSW.

Úvod
Nejrozsáhlejí jeskynní systém jiní èásti Moravského krasu - Ochozská jeskynì - je vyplnìn sedimenty,
které byly v posledních letech pøedmìtem intenzivního
studia (Doláková - Nehyba 1999, Kadlec et al. 2000, Kadlec
2001, Kadlec - Bene 2002). Na základì paleomagnetického
datování fluviálních sedimentù a radiometrického datování
sintrù bylo zjitìno, e sedimenty v Ochozské jeskyni se
ukládaly v období pøed 780 a 28 tisíci lety - tzn. bìhem
støedního a svrchního pleistocénu (Kadlec et al. 2000).
Pøíèinou agradace sedimentù v Hlavních dómech jeskynì
byl kolaps portálu jeskynního systému a zablokování
vývìru povodòového øeèitì Hostìnického potoka do údolí Øíèky (Himmel 2001).
Kromì fluviálních sedimentù, tvoøících rozsáhlé
profily v Hlavních dómech, jsou v Ochozské jeskyni odkryty dalí dva sedimentární profily. První se nachází v chodbì
Zkamenìlé øeky, zatímco druhý je odkryt v chodbì U kuele

Metoda mìøení anizotropie magnetické susceptibility
Princip metody je zaloen na skuteènosti, e jemné
èástice klastických sedimentù (jemný písek, prach, jíl),
vèetnì magnetických minerálù, jsou bìhem transportu
a ukládání proudící vodou usmìrnìny zákonitým zpùsobem.
Uspoøádání magnetických èástic v sedimentu vyjadøuje
orientace tøí os elipsoidu AMS. Pøi pomalém proudìní vody
(do 1 cm/s) jsou nejdelí osy paralelní se smìrem proudìní,
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(viz obr. 3). V obou pøípadech se jedná o jílovité a slabì
písèité prachy s ojedinìlými písèitými polohami. V obou
profilech je obtíné makroskopicky stanovit smìry proudìní vody (napø. na základì sedimentárních textur) - tzn.
urèit, zda proudìní vody smìøovalo do Hlavních dómù nebo
opaèným smìrem. Jemné jeskynní sedimenty vak umoòují
rekonstruovat smìry proudìní vody pomocí mìøení
anizotropie magnetické susceptibility (AMS) v tìchto
sedimentech.
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Obr. 1  Orientace nejdelích
(ètvereèky) a nejkratích (koleèka) os elipsoidu AMS v sedimentech Hlavních dómù Ochozské jeskynì.1A - Profil 1, 1B Profil 2; ipky znázoròují smìr
proudìní vody.
Fig. 1  Orientation of the
longest (squares) and shortest
(circles) axis of the AMS
ellipsoids in the sediments preserved in the Main Chambers in
the Ochozská Cave. 1A - Section
1, 1B - Section 2; arrows indicate
a water flow direction.
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Obr. 2  Orientace nejdelích
(ètvereèky) a nejkratích
(koleèka) os elipsoidu AMS
v sedimentech Ochozské jeskynì. 1A - profil v chodbì Zkamenìlé øeky , 1B - profil v chodbì U kuele; ipky znázoròují
smìr proudìní vody.
Fig. 2  Orientation of the
longest (squares) and shortest
(circles) axis of the AMS
ellipsoids in the sediments
preserved in the Ochozská
Cave. 1A - section in the Zkamenìlá øeka Corridor 1, 1B - section
in the U kuele Corridor; arrows
indicate a water flow direction.
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smysl proudìní pak indikuje mírný náklon nejkratí osy,
která se naklání ve smìru proudìní vody. Rychlejí proud
vody (nad 1 cm/s) vak orientuje èástice nejdelími osami
kolmo ke smìru proudìní (Tarling - Hrouda 1993).
Ze ètyøech sedimentárních profilù v Ochozské
jeskyni byly odebrány do plastových pouzder (2 x 2 x 2 cm)
vzorky orientované vùèi dnenímu magnetickému severu.
Za úèelem ovìøení spolehlivosti metody AMS byly
odebrány vzorky ze dvou sedimentárních profilù v Hlavních
dómech Ochozské jeskynì (Profil 1 a Profil 2), u nich je
smìr proudìní vody zøejmý. Vìtí poèet vzorkù byl pak
odebrán ze sedimentárního profilu v chodbì Zkamenìlé
øeky (21 vzorkù) a v chodbì Za kuelem (15 vzorkù). AMS
byla mìøena ve tøech rùzných smìrech na kadém vzorku
na zaøízení Kappabridge KLY-3. Namìøená data byla
zpracována pomocí programu Anisoft3 (AGICO Brno).
V kruhových diagramech jsou znázornìny prùseèíky
nejdelích os (ètvereèky) a nejkratích os (koleèka)
elipsoidù AMS na projekèní ploe spodní polokoule.
Rastrovaný ètvereèek (pøíp.koleèko) udává støední hodnotu
souboru, køivky zobrazují elipsy 95% spolehlivosti
vypoèítané støední hodnoty. Na kadém vzorku byla zároveò
zmìøena také celková magnetická susceptibilita (MS),
charakterizující magnetické parametry sedimentù - napø.
koncentraci nebo velikost magnetických zrn.

v dùsledku kolapsu ústí jeskynì, které se v pleistocénu
nacházelo jz. od Profilu 2 (viz obr. 3). Koncentrace nejdelích
os blízko obvodu diagramù 1A a 1B ukazují, e náklon
nejdelí osy elipsoidu AMS se u vìtiny vzorkù pohybuje
v rozmezí do ca 10°. Znamená to, e rychlost proudìní vody
byla nií ne 1 cm/s (Tarling - Hrouda 1993).
Hodnoty AMS namìøené v jílovitém prachu odebraném v profilu v chodbì Zkamenìlé øeky indikují smìr
proudìní vody od SSV k JJZ (tj. do Hlavních dómù)
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Výsledky mìøení a interpretace namìøených dat
Spolehlivost indikace smìrù proudìní vody byla
ovìøena na vzorcích odebraných z Profilu 1 situovaného
v Hlavních dómech proti vyústìní chodby Zkamenìlé øeky.
Druhý kontrolní Profil 2 se nachází v Hlavních dómech,
pøed vchodem do Hadice, naproti podzemní kanceláøi
J. Himmela a jeho spolupracovníkù.
Orientace os elipsoidù AMS namìøené v jílovitém
prachu z Profilu 1 indikují smìr proudìní vody od JV k SZ
(obr. 1A). Smìr proudìní souhlasí s prùbìhem chodby
Hlavních dómù, která se v tomto místì stáèí pod úhlem 90°
k SZ (viz obr. 3). Graf na obr. 1B indikuje proudìní vody
od SV k JZ v jílovitém prachu z Profilu 2. I v tomto pøípadì
je smìr správný, protoe sedimenty v Profilu 2 se uloily
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Obr. 3  Západní èást Ochozské jeskynì (upraveno podle
Himmel - Himmel 1967) s vyznaèením smìrù paleoproudù.
bílé ipky - smìry dneního proudìní vodních tokù; èerné
ipky - smìry proudìní vody v pleistocénu.
Fig. 3  Western part of the Ochozská Cave (modified after
Himmel  Himmel 1967) with paleoflow directions.
white arrows - flow directions of modern streams; black
arrows - water flow directions during the Pleistocene.
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a rychlost proudìní pod 1 cm/s (obr. 2A). Komplikovanìjí
je situace v sedimentech uloených v chodbì U kuele.
Nejdelí osy elipsoidù AMS jsou koncentrovány zhruba
ve smìru ZSZ-VJV. Avak jejich sklon se pohybuje v rozmezí
ca 1040°, co indikuje rychlost proudu vìtí ne 1 cm/s.
V takovémto pøípadì je usmìrnìní nejdelích os elipsoidù
AMS kolmé na smìr proudìní vody (Tarling - Hrouda 1993).
Znamená to, e hodnoty AMS v profilu U kuele indikují
smìr proudìní vody od SSV k JJZ - tzn. od Hlavních dómù
pryè z jeskynì (viz obr. 3).
Namìøené hodnoty MS naznaèují vzájemné vztahy
mezi jednotlivými sedimentárními profily. Povodòové
sedimenty uloené Hostìnickým potokem v Hlavních
dómech Ochozské jeskynì mají hodnoty MS v rozmezí 160
175 [10-6 SI]. V tomto rozmezí leí i prùmìr hodnot MS
sedimentù v chodbì U kuele, který èiní 168 [10-6 SI].
Znamená to, e uloeniny v chodbì U kuele jsou fluviálními
sedimenty transportovanými z povodí Hostìnického
potoka.
Sedimenty odkryté v chodbì Zkamenìlé øeky mají
prùmìrnou MS nií - 129 [10-6 SI]. To by mohlo potvrzovat

døíve vyslovený názor, e uloeniny odkryté v chodbì
Zkamenìlé øeky jsou odliné od fluviálních sedimentù
v Hlavních dómech (Kadlec et al. 2000). Jedná se pravdìpodobnì o infiltraèní sedimenty, které byly do chodby
Zkamenìlé øeky transportovány vertikálnì srákovými
vodami proudícími komíny a zkrasovìlými puklinami
z povrchu krasové ploiny.
Závìr
Mìøení AMS v jemných sedimentech Ochozské
jeskynì poskytlo data pro rekonstrukci smìrù proudìní
vody v nedávné geologické minulosti. Infiltraèní sedimenty
v chodbì Zkamenìlé øeky byly se ukládány v klidném
prostøedí vodou pomalu proudící smìrem do Hlavních dómù
Ochozské jeskynì. Naopak data AMS namìøená ve fluviálních sedimentech v chodbì U kuele indikují rychlejí
turbulentní proudìní. Sedimenty v tomto profilu byly
uloeny povodòovými vodami Hostìnického potoka, které
chodbou U kuele pravdìpodobnì odtékaly do spodní
neznámé úrovnì jeskynního systému.

Podìkování
Studium sedimentù v jeskyních systémech v okolí lomu Mokrá je finanènì podporováno firmou Èeskomoravský cement, a.s., Závod
Lom Mokrá a je souèástí výzkumného zámìru CEZ: Z3 - 013 - 912 Geologického ústavu AVÈR. Autor dìkuje M. Chadimovi za
konzultaci týkající se interpretace namìøených dat AMS.
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