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Abstract:
Large sections in cave deposits are exposed in the Ochozská Cave in southern part of the Moravian Karst. The study of the genesis
and age of these cave deposits poses a clue to the reconstruction of development of the Ochozská Cave and of local paleohydrographic
history. The time of deposition was determined by measurement of paleomagnetic record in clastic sediments and U-series dating of
speleothems. The sediments were probably deposited during the Middle and Late Pleistocene in the cave.

Úvod
Ochozská jeskynì je nejrozsáhlejím jeskynním
systémem v jiní èásti Moravského krasu s délkou
pøesahující 1700 m (Himmel a Himmel 1967). Jeskynì ústí ve
výce 325,2 m n. m. do Hádeckého údolí a za zvýených
vodních stavù je protékána povodòovým tokem
Hostìnického potoka. V jeskyni jsou odkryty rozsáhlé
profily jeskynními sedimenty. Po sedimentologické stránce
byly tyto uloeniny studovány Burkhardtem - Pøibylem
(1971) a Nehybou (1998), pylová spoleèenstva studovala
Doláková (Doláková 1998, Doláková - Nehyba 1999).
Pøedloený pøíspìvek pøináí výsledky studia stáøí
sedimentù odkrytých v Hlavních dómech a v chodbì
Zkamenìlé øeky v Ochozské jeskyni. Ve svahu nad ústím
Ochozské jeskynì byla pod vápencovou stìnou vykopána
6,7 m hluboká sonda, která odkryla souvrství suových
sedimentù z konce posledního glaciálu a z holocénu.
Výsledky malakozoologické analýzy tìchto sedimentù
budou publikovány v samostatné práci.
Lokalizace a popis profilù
Profil I se nachází v Hlavních dómech Ochozské
jeskynì proti vyústìní chodby Zkamenìlé øeky na levém
bøehu povodòového øeèitì Hostìnického potoka (obr. 1).
Jeskynní chodba zde byla pùvodnì vyplnìna øíèními
sedimenty a ke stropu. Eroze podzemního toku vyhloubila
pozdìji v sedimentární výplni chodby koryto, v jeho
bøezích je fluviální výplò odkryta.
Popis profilu I (viz obr. 2):
- 0,00 - 0,40 m - jílovitý prach a prachovitý jíl, hnìdý, masívní
textura, místy horizontální laminace (tmaví laminy mocné
3-5 mm), v horní èásti polohy ojedinìlé èoèky tvoøené
poloostrohrannými kamínky vápence, ve spodní èásti
polohy èoèky støednì a hrubì zrnitého písku (ostrá báze,
smìrem do nadloí pozvolný pøechod do prachu)
- 0,40 - 2,46 m - písek, hnìdý, hrubì zrnitý, místy ikmo

zvrstvený (laminy indikují smìr proudu k SZ), støídání s 310 cm mocnými polohami jemnozrnného písèitého tìrku
tvoøeného zaoblenými a dokonale zaoblenými valouny
o prùmìrné velikosti 1 cm a maximální velikosti 4 cm
(pøevaují granitoidy, metamorfity, køemen a droba)
- 2,46 - 3,16 m - písek, hnìdoedý, hrubozrnný, místy
s náznaky horizontální laminace, ostrá báze
- 3,16 - 3,48 m - jílovitý písek, svìtle hnìdý, jemnozrnný
- 3,48 - 6,10 m - jílovitý prach a prachovitý jíl, hnìdý, v horní
èásti polohy ojedinìlé èoèky støednì zrnitého rezavì
hnìdého písku o mocnosti do 2 cm, masivní textura, místy
náznaky horizontální laminace, ostrá báze, pøi bázi rezavì
hnìdé a tmavì edé mouhy a linie zbarvené oxidy Fe a Mn
- 6,10 - 7,40 m - písèitý tìrk, hnìdoedý, støednì zrnitý,
zaoblené a dokonale zaoblené valouny o prùmìrné
velikosti 3 cm, maximálnì 10 cm velké, horninové sloení stejné jako v metrái 0,40 - 2,46 m, podpùrná struktura
valounù, místy patrná imbrikace indikující smìr proudu k Z.
Profil II se nachází v jiní èásti chodby Zkamenìlé øeky
(obr. 1) . V sedimentární výplni chodby byla jeskyòáøi ZO
6-11 Královopolská Èeské speleologické spoleènosti
vykopána chodba, v jejím dnì byla vyhloubena
v sedimentech sonda. Dno sondy bylo v dobì odbìru
vzorkù pod vodou (hloubka cca 0,75 m).
Popis profilu II (viz obr. 3):
- 0,00 - 2,04 m - jílovitý prach a prachovitý jíl, svìtle hnìdý,
masivní textura, místy s náznaky horizontální laminace
(mocnost lamin 0,5 - 1 mm), ve spodní èásti ojedinìlé laminy
jemnozrnného písku, v celé mocnosti se vyskytují èetné
rezavì hnìdé skvrny a pukliny zbarvené oxidy Fe
- 2,04 - 2,10 m - písek, rezavì hnìdý, støednì zrnitý, èoèkovitá
poloha mocná a 6 cm
- 2,10 - 2,26 m - jílovitý prach a prachovitý jíl, svìtle hnìdý,
místy zelenoedý, masívní textura, èetné rezavì hnìdé
skvrny
- 2,26 - 2,48 m - písek, rezavì hnìdý, støednì zrnitý, vrstvièky
1-6 cm mocné se støídají s laminani svìtle hnìdého jílovitého
prachu (mocnost do 1 cm)
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Obr. 1 - Mapa Ochozské jeskynì s vyznaèením studovaných profilù a odbìry vzorkù sintrù na radiomentrické datování
(pøevzato z Himmel - Himmel 1967).
Fig. 1 - Map of the Ochozská Cave with position of studied sedimentary sections and sampling points of speleothems
for radiometric dating (after Himmel - Himmel 1967).
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Obr. 3 - Sedimentární profil II: 1 - jílovité prachy, 2 - písèité
prachy, 3 - písky.
Fig. 3 - Sedimentary section II: 1 - clayey silt, 2 - sandy silt,
3 - sand.

Obr. 2 - Sedimentární profil I: 1 - jílovité prachy, 2 - písèité
prachy, 3 - písky, 4 - písèitý tìrk.
Fig. 2 - Sedimentary section I: 1 - clayey silt, 2 - sandy silt,
3 - sand, 4 - sandy gravel.

- 2,48  3,36 m - jílovitý prach a prachovitý jíl, svìtle hnìdý,
místy zelenoedý, masívní textura
Metody datování sedimentù
Stáøí klastických sedimentù bylo stanoveno pomocí
porovnání paleomagnetického záznamu zjitìného
v sedimentech se známou datovanou paleomagnetickou
kálou. Ze dvou profilù I a II byly v intervalech po 10 cm
odebrány orientované vzorky do plastikových krabièek
o velikosti cca 8 cm3. Celkem bylo odebráno 61 vzorkù.
Remanentní magnetická polarizace (RMP) byla mìøena
s pouitím rotaèního magnetometru JR-5 (Jelínek 1966)
a magnetická susceptibilita (kn) na støídavém mùstku KLY2 (Jelínek 1973). Vechny odebrané nezpevnìné vzorky byly

promìøeny v pøirozeném stavu (NS) a pak demagnetovány
støídavým polem 30, 60, 90, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 650,
800 a 1000 Oe s pouitím pøístroje Schonstedt GSD-1. Pro
kadý mìøený vzorek byl sestaven graf normalizovaných
hodnot remanentní magnetické polarizace v závislosti na
støídavém poli M/Mo=f (H), odpovídající Zijderveldùv
diagram a zároveò stereografická projekce smìrù remanentní
magnetické polarizace pøi demagnetování støídavým polem
(H) z pøirozeného stavu (NS). Smìry sloek remanentní
magnetické polarizace byly odvozeny s pouitím multikomponentní analýzy a støední smìry pøísluných sloek
remanence byly vypoèteny s pouitím Fischerovy (1953)
statistiky. Paleomagnetický záznam v odebraných
sedimentech byl zmìøen v Paleomagnetické laboratoøi
Geologického ústavu AVÈR.
Jeskynní karbonáty byly datovány metodou
230
Th/234U (viz napø. Harmon et al. 1975). Pro datování byly
odebrány vzorky ze dvou sintrových vrstev, které se
nachází v nadloí studovaných profilù I a II v Ochozské
jeskyni. Radiometrické stáøí jeskynních karbonátù tedy
urèuje minimální stáøí podloních sedimentù. Tøetím vzorkem
odebraným na datování byl malý stalagmit vysráený na
povrchu fluviálních sedimentù v Hlavních dómech
(viz obr. 1). Radiometrické analýzy byly provedeny
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Obr. 4 - Sedimentární profil I - hloubková závislost remanentní magnetické polarizace (Jn), magnetické susceptibility (kn),
interpretovaných smìrù deklinace (Dp) a inklinace (Ip), polarita pro jednotlivé vzorky.
Fig. 4 - Sedimentary section I - variations of magnetic polarity (Jn), magnetic susceptibility (kn), interpreted directions of
declination (Dp) and inclination (Ip), polarity.

v Uranium-Series Laboratory v Geologickém ústavu Polské
Akademie vìd ve Varavì.
Výsledky datování sedimentù a diskuse tìchto výsledkù
Z profilu I bylo z vrstev jílovitého prachu (interval
0,0-0,4 m a 3,48-6,10 m) odebráno 30 orientovaných vzorkù
(I/1-I/30) na urèení smìru remanentní magnetická polarizace
(viz obr. 2). Namìøená remanentní magnetická polarizace
v pøirozeném stavu Jn se pohybovala v rozmezí 989 a 54
428 pT (resp. 787 - 43 325 x10-6 Am-1), hodnoty objemové
magnetické susceptibility kn v rozsahu 58 a 276 [10-6 SI].
Jedná se o sedimenty slabì a støednì magnetické u nich
po demagnetizaci støídavým polem byl zjitìn normální smìr
polarizace. Vechny vzorky vykazují normální smìr
magnetického vektoru. Na obr. 4 je znázornìna hloubková
závislost remanentní magnetické polarizace (J n ),
susceptibility (kn), interpretovaných smìrù deklinace (Dp)
a inklinace (Ip) i polarita pro jednotlivé vzorky profilu I.
Z profilu II bylo z jílovitých prachù a prachovitých
jílù odebráno 31 orientovaných vzorkù (II/1-II/31) na urèení
smìru remanentní magnetická polarizace (viz obr. 3).
Sedimenty jsou slabì a støednì magnetické. Po demagnetizaci støídavým polem byl zjitìn u vech vzorkù normální
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smìr polarizace. Nìkteré vzorky nemohly být støídavým
polem dostateènì resp. zcela demagnetovány a zùstaly na
10-50% z pùvodní hodnoty RMP v NS. Na obr. 5 je
znázornìna hloubková závislost remanentní magnetické
polarizace (Jn), susceptibility (kn), interpretovaných smìrù
deklinace (Dp) a inklinace (Ip) i polarita pro jednotlivé vzorky
profilu II.
Normální paleomagnetická orientace namìøená
ve vech vzorcích z profilù I a II naznaèuje, e sedimenty
v obou profilech jsou pravdìpodobnì mladí ne
paleomagnetická hranice Brunhes/Matuyama - tj. mladí
ne 780 000 let. Èasovým obdobím, kdy se sedimenty
ukládaly by tedy mohl být støední nebo svrchní pleistocén.
Radiometrické datování 4 cm velkého stalagmitu
(OCH I) odebraného z povrchu fluviálních sedimentù
v severní èásti Hlavních dómù ukázalo, e karbonát je mladí
ne 4,2 tisíce let. Stáøí sintrových kùr vysráených
v Hlavních dómech na svazích povodòového koryta
Hostìnického potoka udává minimální stáøí fluviálních
sedimentù i erozního koryta povodòového toku. V severní
èásti Hlavních dómù byla odebrána na datování
èást takovéto sintrové vrstvy (OCH II), ze které byly
datovány dva vzorky - spodní a svrchní èást vrstvy. Bìhem
radiometrické analýzy se vak ukázalo, e karbonát je znaènì
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Obr. 5 - Sedimentární profil II - hloubková závislost remanentní magnetické polarizace (Jn), magnetické susceptibility (kn),
interpretovaných smìrù deklinace (Dp) a inklinace (Ip), polarita pro jednotlivé vzorky.
Fig. 5 - Sedimentary section II B variations of magnetic polarity (Jn), magnetic susceptibility (kn), interpreted directions
of declination (Dp) and inclination (Ip), polarity.

kontaminován detritickým 232Th, jeho pøítomnost sniuje
pøesnost datování. Výsledkem je tedy pouze odhad, e stáøí
sintru je mení ne 28 000 let (spodní èást vrstvy) a 22 000
let (horní èást vrstvy).
Výsledky radiometrického datování spoleènì
s paleomagnetickými daty naznaèují, e se fluviální
sedimenty v Hlavních dómech uloily v období mezi 28 000
a 780 000 lety. Není vylouèeno, e se sedimenty ukládaly
bìhem posledního glaciálu, jak to na základì pylové analýzy
pøedpokládá Doláková (1998).
Ze sintrové vrstvy v nadloí profilu II byly odebrány
vzorky karbonátu (OCH III) na radiometrické datování
metodou 230Th/234U. Radiometrická analýza vak nebyla
zatím provedena.
Geneze sedimentù
Není pochyb o tom, e sedimenty vyplòující Hlavní
dómy Ochozské jeskynì uloil tok proudící jeskyní od
Hostìnického propadání k SZ do Hádeckého údolí. Smìr
proudìní podzemního toku k SZ a Z indikuje jak imbrikace
valounù v písèitých tìrcích (Nehyba 1998), tak ikmé
zvrstvení ve fluviálních píscích (smìr sklonu písèitých lamin
je 271/35). V dobì, kdy Hlavní dómy Ochozské jeskynì
ústily do Hádeckého údolí uloil tok v jeskyni nìkolik metrù

mocný tìrkový val, jeho horní èást je odkryta na øadì
míst v Hlavních dómech. V dobì ukládání písèitých tìrkù
migrovalo laterálnì koryto podzemního toku pøes celou
íøku chodby (Nehyba 1998). Mocné polohy nadloních
jemných jílovitých prachù se uloily ze stagnující vody
v dobì, kdy vodní tok nemohl jeskyní volnì protékat.
Pøíèinou byl pravdìpodobnì kolaps vyústìní jeskynì do
Hádeckého údolí. Zøícený jeskynní portál zablokoval vývìr
podzemního toku a zpùsobil vyplnìní jeskynních prostor
stagnující vodou, ze které se ukládaly jemné sedimenty
transportované v suspenzi. Kdy se vývìr obèas uvolnil,
voda zaèala opìt proudit chodbou a transportovala písky
a drobné písèité tìrky uloené v horních èástech profilù.
Postupnì byla jeskynní chodba vyplnìna sedimenty místy
a ke stropu. Podzemní tok v pozdìjí dobì vytvoøil chodbu
nazývanou Hadice, kterou voda odtékala (a dodnes za
vyích vodních stavù proudí) ze zablokovaných Hlavních
dómù do Hádeckého údolí. Eroze vodního toku odtékajícího
Hadicí vytvoøila v sedimentech koryto, v jeho bocích jsou
dnes odkryty sedimentární profily. Starí vyústìní Hlavních
dómù do Hádeckého údolí se nacházelo ve spodní èásti
vápencové stìny jz. od dneního vchodu do Ochozské
jeskynì (viz Kraus 1989b). Dnes je zøícené ústí zakryto
svahovými sedimenty.
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Písky v profilu II v chodbì Zkamenìlé øeky mají
odliné petrografické sloení ne fluviální sedimenty
v Hlavních dómech. Písky od Zkamenìlé øeky jsou mnohem
více vyzrálé (61 % SiO2) - viz Nehyba (1998). Stejný autor
uvádí, e psamitické i psefitické klasty v tìchto sedimentech
vykazují vyí stupeò opracování ne sedimenty z vìtiny
studovaných profilù v Hlavních dómech. Také sloení pylù
v jílovitých praích od Zkamenìlé øeky je nápadnì chudí
ne v sedimentech z ostatních èástí jeskynì (viz Doláková
1998). Tyto rozdíly lze vysvìtlit tak, e v chodbì Zkamenìlé
øeky nejsou uloeny øíèní sedimenty Hostìnického potoka.
Jedná se pravdìpodobnì o redeponované eolické sedimenty (spraové hlíny a naváté písky) - u nich je bìná
vìtí vyzrálost i opracování klastù. Ze dvou vzorkù zelenoedého jílovitého prachu a prachovitého jílu (vzorky II/
18 a II/26) byl získán výplav, ve kterém byly hledány
mikrofosílie. Smyslem bylo ovìøit, zda se nejedná
o redeponované moøské sedimenty spodnobadenského
stáøí. V zrnitostní frakci nad 0,063 mm vak ádné mikrofosílie nalezeny nebyly. Je tedy pravdìpodobné, e jílovité
prachy a prachovité jíly uloené v chodbì Zkamenìlé øeky
jsou redeponovanými pleistocenními spraovými hlinami
a navátými písky uloenými pùvodnì na povrchu krasové
oblasti. Relikty tìchto sedimentù vyplòují nerovnosti
krasového povrchu (napø. závrty a krapy). Z povrchu byly
tyto jemné sedimenty srákovými vodami vertikálnì
transportovány zkrasovìlými puklinami a trativody do jeskynì. Takovýto typ jeskynních uloenin je oznaèován jako
sedimenty infiltraèní (napø. Bull 1981, Kadlec 1997).

Skuteènost, e do jílovitých prachù uloených v chodbì
Zkamenìlé øeky èasto periodicky zatéká sráková voda,
dokládají hojné rezavì hnìdé oxidy Fe vysráené vìtinou
kolem puklin poruujících sedimenty v profilu II.
Závìr
Studium sedimentaèních procesù a upøesnìní stáøí
uloenin vyplòujících Ochozskou jeskyni je nezbytné pro
objasnìní poslední etapy vývoje odvodòování jiní èásti
Moravského krasu. Podle výsledkù mìøení paleomagnetického záznamu a z provedeného radiometrického
datování je pravdìpodobné, e se fluviální sedimenty
v jeskyni uloily bìhem støedního nebo svrchního
pleistocénu. Pro potvrzení této domnìnky je nutné vykopat
v sedimentech Hlavních dómù sondu a na skalní dno
chodby. Geofyzikálním mìøením (vertikální elektrické
sondování a mìlká seismika) byly potvrzeny Krausovy
(1989a) údaje o hloubce skalního dna chodby. V místì
profilu I se dno jeskynní chodby nachází v hloubce pøiblinì
8 m. Z hlediska dalího výzkumu je dùleitý poznatek, e
zhruba 1,5 m pode dnem dneního øeèitì jsou jetì písèité
tìrky (odpor ve stovkách Sm). V jejich podloí jsou pak
uloeny jemnìjí sedimenty (jílovité prachy?) s odpory
v desítkách Sm (Bene 1999). Pokud bude v tìchto
sedimentech vykopána sonda, délka sedimentárního
záznamu se zdvojnásobí a bude k dispozici více informací
potøebných pro pøesnìjí datování a rekonstrukci procesù,
které vedly k vyplnìní Ochozské jeskynì sedimenty.

Podìkování:
Výzkum sedimentù Ochozské jeskynì je proveden ve spolupráci s lomem v Mokré a je zaøazen do výzkumného zámìru CEZ: Z3 - 013
- 912 Geologického ústavu AVÈR. Geofyzikální mìøení v jeskyni je souèástí projektu è. 95 051 podporovaného US-Czech Science and
Technology Program. Za umonìní odbìru sedimentù dìkují autoøi Správì CHKO Moravský kras a RNDr. J. Himmelovi z ZO 1-11
Královopolská Èeské speleologické spoleènosti.
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