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LUDĚKSEITL

Abstract

Seitl, L., 1998: Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu),
Acta Mus. Moraviae, Sei. geol., 83( 1997):123-145 (with German summary),
The Sloup caves (northern part of the Moravian Karst) have been known since the 17th century owing to
an extraordinary quantity of fossil bones. Palaeontological excavations were started there in the 18505 by
J. Wankel and they were pursued by M. Kříž.

In 1986, a revision research was opened with the aim to verify and analyse the unique sequence of strata
with finds of the species Ursus spelaeus, reported already by J. Wankel and to detennine the position of
intact sediments.
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Úvod

V r. 1996 zahájil ústav Anthropos komplexní revizní výzkum jeskynních sedimentů
ve Sloupských jeskyních. Kladl si za cíl postupně lokalizovat co největší a současně nej
úplnější vrstevní sledy intaktních sedimentů neporušených dřívějšími výzkumy, těžbou
kostí či jinými zásahy, diskutovat]. Wanklem uváděný unikátní profil a získat hodnoti
telný osteologický materiál.

Lokalizace

Komplex Sloupsko-šošůvských jeskyní a jeskyně Kůlna se rozkládají v jihozápadní
části Drahanské vrchoviny při hranici karbonských hornin a vilémovických vápenců Mo
ravského krasu. Hlavní vchod leží v levé části poloslepého údolí cca 200 m od obce
Sloup (speciální mapa 1 : 25 000, list Ostrov u Macochy 24 - 233).

Historie výzkumů

Sloupské jeskyně přístupné Starými skalami zmiňuje poprvé a současně v souvis
losti s kosterními nálezy J. F. Hertod v r. 1669.Drobnější zmínka o kostech z r. 1677 po
chází od T. Pešiny. V r. 1748 přichází J. A. Nagel, který výrazně obohatil poznatky
o těchto jeskyních (WANKEL 1868). Na množství fosilních kostí upozorňuje i G. WOLNY
(1839). Z r. 1803 se pak dochovala nejstarší mapa Sloupských jeskyní od F. E. Síízse
(obr. 1).
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Obr. l. Nejstarší dochovaná mapa Sloupských jeskyní od F. E. Stisze z r. 1803 (archiv prof. K. Absolona - do
posud v celku nepublikováno).

Abb. I. Die alteste erhaltene Landkarte der Slouper Hohlen von F. E. Susz aus dem Jahre 1803 (Archiv von
Prof. K. Absolon - bisher nicht publiziert).
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Obr. 2. Téměř neznámý Mládkův plán s vyznačením Wanklových sond z r. 1850 (archiv prof. K. Absolona).
Abb. 2. Ein fast unbekannter Plan von Mládek mil der Bezeichnung Wankels Sonden aus dem Jahre 1850 (Ar

chiv von Prof. K. Absolon).
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Paleontologický výzkum
v chodbě U řezaného kamene zahájil
v r. 1850 J. Wankel (WANKEL 1868a,
1868b, 1869, 1982) - (obr. 2). Na ty
to hluboké sondáže, které odkryly
i kompletní kostry Ursus spelaeus
a Panthera leo spelaea, navázal
M. KŘiž (1882, 1889, 1900) -
(obr. 3). J. SZOMBATHY (1883) Sloup
ské jeskyně ve svém příspěvku rov
něž rozebírá. Z díla J. Wankla
a M. Kříže pak čerpá ve svých pra
cích K. ABSOLON (1905, 1970).

V rámci zpracování medvědích
jeskyní Moravského krasu (Barová,
Pod hradem) připomíná Sloupské
jeskyně R. MUSIL (1959,1960,1965,
1984). Speleologické, hydrologické
a sedimentologické práce o tomto
systému předkládá P. RYŠAvý (1940,
1950), J. VODIČKA (1947, 1949),
J. PŘIBYL (1966), O. VIT (1996),
J. KADLEC (1997) a další.

Morfologie chodby
U řezaného kamene

Tato z paleontologického hle
diska nejvýznamnější chodba před
stavuje téměř rovný úsek o délce
147m, minimální výšce 2m (max.
11 m) a šířce 2,5 až 12m (ABSOLON
1905) vzniklý ve svrchní části roz
lehlého dómu na křížení dvou tekto
nických linií. Současný stav (obr. 8)
je výsledkem technických zásahů při
zpřístupnění jeskyně. V zásadních
rysech se však od měření K. Absolo
na neliší.

Jako chodba se tyto prostory je
ví pouze nyní. Chodbovitý charakter
má po periodickém vyklízení sedi
mentů v nejsvrchnější části rozsáh
lého jeskynního dómu zcela

Obr. 3. Půdorys v r. 1900 známého systému
Sloupsko-šošůvských jeskyní s vy
značením výzkumných prací M. Kří
že.

Abb. 3. Grundril3 des im Jahre 1900 be
kannten Systems der Slouper-Šo
šůvkaer-Hohlen mi! der Bezeichnung
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Obr. 4. Sloupsko-šošůvské jeskyně, chodba U řezaného kamene, nové prostory. Měřili: F. Musil jun., P. Mer

ta, L. Seitl 1996. Pomůcky: geologický kompas, sklonoměr, pásmo. Kreslil: F. Musil jun.
Abb. 4. Slouper-Šošůvkaer-Hohlen, Gang Zum geschnittenen Stein, neue Raumlichkeiten. Vermessen von:

F. Musil jun., P. Merta, L. Seitl 1996. MeBbehelfe: geologischer KompaB, Klinometer, MaBband.
Zeichnung: F. Musil jun.
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Propáslka
u III. vchodu.

t
o 5 10 15mo

- - - - - - situace podle K. Absolona

Obr. 5. Schéma III. propástky a vchodu s komunikací do chodby U řezaného kamene (upraveno podle K. AB
SOLONA 1905).

Abb. 5. Schema der III. Schlucht und des Eingangs mit der Kommunikation in den Gang Zum geschnittenen
Stein (laut K. ABSOLON 1905, leicht modifiziert).

vyplněného sedimenty s kulmskými valouny a ve svrchní části mladopleistocenními ulo
ženinami. Jedná se pravděpodobně o část velmi starého systému (jako jeskyně Kůlna)
v různých obdobích vyplňovaného a opět vyklízeného. Mocnost sedimentární výplně
chodby U řezaného kamene je různá a jistě i štěrky jsou nejrůznějšího stáří. Wanklova
sonda V z r. 1850 situovaná ,,3 sáhy za řezaným kamenem" byla hluboká 18,90m.
V podloží travertinů probíhala vrstva analogická s 3. vrstvou prvního komplexu Wanklo
vy sondy IV. Následoval volně stmelený štěrk, ostře hraničící se zbytkem droby stmelené
v neprůchodný konglomerát. Západní skalní stěna v sondě tvoří výrazný výčnělek proti
stěně východní. Výčnělek. stejně jako celá trhlina. se podle Wanklova popisu sklání pod
úhlem 35-40°. Této morfologii přisuzuje ochrannou roli pro zachování starších fosili
ferních vrstev v severovýchodní části chodby.

Obdobně složitá stratigrafická situace jako u osteologicky sterilních kulmských
štěrků se jeví i u mladších uloženin s paleontologickýmobsahem. I zde je možno vysle
dovat velice složité stopy po různých fázích vyklízení a opětné ukládání. Vysvětlení
těchto mechanismů je velmi komplikováno téměř definitivním odstraněním původních
intaktních.vrstev se vzácným paleontologickým obsahem.

Jak vyplývá z dílčích sondáží, je nově vymapovaná východní hrana chodby opět jen
stropním žebrem zahrnutým sedimenty (obr. 4). Rozsah původní klenby chodby U řeza
ného kamene proto není ještě zdaleka definitivně stanoven, může být tímto směrem ještě
značný a nelze vyloučit ani další volné prostory. Postup výkopovýchprací však bude ob
tížný pro nedostatek prostoru na deponování vytěženého sedimentu.

Funkce jeskyně

Systém Sloupských jeskyní byl osídlen medvědy ve dvou na sobě nezávislých čás
tech. Ze směru nynějšího hlavního vchodu přes obě chodby oddělené skalním žebrem do
Nicové jeskyně a dále částečně až do Eliščina dómu. V těchto prostorách byl však domi
nantní výskyt pozůstatků hyeny a ohryzaných kostí Bos primigenius. Dále WANKEL
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(1868) uvádí druhy Cervus alces, Equus asinus a Rhinoceros minutus (pozn. Jedná se
nejspíše o Alces a/ces, Equus ~p. a Coelodonta antiquitatis).

Medvědí kosti jsou ze všech výzkumů popisovány jako fragmentární a ohlazené.
Druhý hlavní a také největší systém zimoviště se rozkládal v chodbě U řezaného ka

mene a zahrnoval i chodbu Stříbrnou až po úroveň jeskyně Kůlny. Přístupová cesta přes
ponor Starých skal nebyla pravděpodobně pro strmý hlinitý svah medvědy užívána. Z to
hoto směru nemohly být do jeskyně transportovány ani hnědé hlíny makroskopicky srov
natelné s jeskynními sedimenty např. jeskyně Pod hradem, Barové, Kateřinské jeskyně
a Jestřábí skály. Přímou a nejkratší trasou byl koridor ústící na povrch III. vchodem
(obr. 5) probíhající přes tehdy ucpanou III. propástku. Vchod situovaný ve svahu má
v Moravském krasu rovněž řadu analogií.

Geofyzikální měření

Pro bližší lokalizaci výzkumných sond J. Wankla a M. Kříže v chodbě U řezaného
kamene bylo kromě studia původních pramenů (obr. 2, 3) zvoleno geofyzikální měření
georadatem (GPR). Je interpretováno několik rozhraní odražených elektromagnetických
vln naznačujících jak složitější litologickou skladbu sedimentů ve výplni jeskyně, tak
i různé hloubky reliéfu vápenců (V. HAŠEK, 1997).

Metodou GPR bylo změřeno celkem 227 m profilů (obr. 6).
Mocnost sedimentů vzrůstá ve směru od JZ k SV a od SV k JZ do prostoru Odlehlé

chodby (chodby Průkopu - obr. 6). Z geofyzikálních dat byla vyčleněna řada připovrcho-
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Obr. 6. Situační schéma GPR proměřených profilů v chodbě U řezaného kamene ve Sloupských jeskyních
(I : 2 SOO).

Abb. 6. Situationsschema GPR der vermessenen Profile irn Gang Zum geschnitrenen Stein in den Slouper H6h
len (I: 2500).
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Obr. 7. Radarogramy se zakresleným časem příchodu jednotlivých vln, profil 1-4 výsledky měření na GPR
(měřítko I: 500, Hašek V.-Tomešek J., 1997). a - hlíny, b - štěrky, c - vápence.

Abb. 7. Radarogramme mit eingezeichneter Zeit der Rickkehr einzelner Wellen, Profile 1-4. Ergebnisse der
GPR-Vennessung (MaBstab 1 : 500, Hašek V.-Tomešek J., 1997). a - Erden, b - Schotter, c - Kalk
stein.
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Mocnost sedimentů vzrůstá ve směru od JZ k SV a od SV k JZ do prostoru Odlehlé
chodby (chodby Průkopu - obr. 6). Z geofyzikálních dat byla vyčleněna řada připovrcho
vých nehomogenit, které lze interpretovat jako zasypané sondy (obr. 7, profil 1-4).

Charakteristika sond

Chodba U řezaného kamene (obr. 4, 8)

PROFIL 3

o
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Sondy I-VIII

Sonda I
Rozměry: 2x2,5 m, hl.

2,2m
Sondou byly zachyceny

překopané materiály přemís
těné ve dvou etapách. Horní
pocházely z prací na úpravě
prohlídkové trasy, spodní hli
nité, rezavě hnědé barvy
s korodovanými vápenci ob
sahovaly místy kosterní mate
riál. Nad bazálními štěrky
ležel fragment intaktních se
dimentů, který po vyplavení
vydal fetální kosti a zuby
medvíďat. Touto sondou bylo
proniknuto do prostor za hra
nou stropního žebra.
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Obr. 8. Sloupsko-šošůvské jeskyně chodba U řezaného kamene pozice sond. Měřili: M. Kosík, L. Seitl. Pomůcky: autoredukční tacheometr Dahlta OIOA, nivelační přístroj
Zeiss. Kreslil: M. Kosík.

,_. Abb, 8. Slouper-Šošůvkaer-Hohlen Gang Zum geschnittenen Stein Position der Sonden. Vermessen von: M. Kosík, L. Seit!. MeBbehelfe: Autoreduktions-Tacheometer
~ Dahlta OIOA, Nivelationsgerat Zeiss. Zeichnung: M. Kosík.



Sonda II
Rozměry: 2x4,5 m, max. hl. 160 cm
Pod navážkou (1) z terénních úpravo průměrné mocnosti 25 cm byla zastižena tor

za původního souvislého sintrového pokryvu (vrstva 2) dna chodby do černa zbarvená
sazemi z loučí. Z desky sintru původně vyrůstaly stalagmity o průměru až 30 cm, jejichž
trosky zůstaly pohřbeny v navážce. Na třech místech, bezprostředně pod sintrem (3),
avšak nezasintrovaných, ležela hnízda kostí. Podložní sprašovitě jílovitý sediment šedo
hnědé barvy obsahoval jen rozptýlené ojedinělé fragmenty manganem zbarvených kostí
(4). Hlavní fosiliferní poloha hnědých jeskynních hlín s korodovanými vápenci do vel.
20 cm je proměnlivě mocná. Byla zde doložena jen za velkými vápencovými bloky (5).
V podloží již leží štěrky s kulmskými valouny. Jsou intaktní, neredeponované a neobsa
hují žádné kosti.

Sonda III
Rozměry: 2x2 m, hl. 3 m
Byla situována do blízkosti historických sondážně-důlních děl J. Wankla z let

1850-1852. Z této části chodby pocházejí všechny celé skelety v jeskyni nalezené.
Sonda ve svrchní části prošla převrstvenou hlínou o mocnosti 60 cm. Těsně vedle skalní
stěny byl zastižen zbytek in taktních jemných hlinito-písčitých sedimentů světlé barvy
bez příměsi vápenců a kulmských valounů. Tyto uloženiny obsahovaly kosti a koprolity
mimořádně dobře fosilizované, které po vyjmutí vytvářely dojem absolutní zachovalosti.
Tato sonda je perspektivní pro další výzkum.

Sonda IV
Rozměry: 1,5x3 m, hl. 1,8 m
Zastihla pouze překopané sedimenty s větší příměsí kulmských valounů a vápenco

vého odpadu. Sonda sledovala pokračování skalního žebra dělícího vstup do této části
mocno,1 Sondo II • prolil mlvo chodby.

Sonda V
Rozměry: 2x2,5 m, max. hl. 0,7 m
Je vedena balvanitou sutí krytou místy velmi kom

paktním sintrem. Do něj jsou při bázi zasintrovány velmi
dobře zachovalé zuby a kosti jeskynního medvěda. Sonda
není dokopána.

Sonda VI-VIII
V sondách byl dosažen intaktní štěrkový sediment cca

v hloubce 2,2 m krytý nepatrnými torzy hlinitých uloženin
s vápenci. Tato mocnost je druhotná, o čemž svědčí pohřbe-

134

Obr. 9. Profil sedimenty (sonda II) chodby U řezaného kamene: I - na
vážka, 2 - sintrová deska s usekanýrni stalagmity, 3 - místy pro
sintrovaná poloha s dobře fosilizovanými kostmi, 4 - písčitý,
sprašovitě jílovitý sediment s ojedinělými štčpinami kostí zbarve
nými Mn, S - hnědá až rezavě hnědá hlína s vápenci, malým
množstvím kulmských valounků obsahující větši množství kostí.
6 - Iluviální štěrky bez kostí.

Abb. 9. Profil der Sedimente (Soude II) im Gang Zurn geschnittenen
Stein: I - AufschUttung, 2 - Sinterdecke mit abgehauenen Sta
lagmiten, 3 - ortsweise durchsintcrte Schicht mít gu: ťossilisierten
Knochen, 4 - sandiges, Itil3·lehmiges Sediment rnit vereinzelten
mangangeťtirbten Knochensplittern. S - braune bis rotbraune Erde
mit Kalsteinstucken, wenigen kulrnischen Rollsteinen und zahlrei
chen Knochcn, 6 - Fluvialschotter ohne Knochen.



né zbytky sintrů na stěnách. Vyzvednut byl však poměrně bohatý zapomenutý osteolo
gický inventář z předchozí těžby.

Sonda IX
Leží šikmo naproti Řezanému kameni pod snižujícím se skalním stropem v nejzazší

části u současné skalní stěny. Sondáží bylo naznačeno další pokračování této části jesky
ně. Z překopaných sedimentů pochází opět značné množství zapomenutého osteolo
gického materiálu.

Sonda X
Byla situována v ohybu sedimentů ležících vpravo od Řezaného kamene 2 m od pře

chodu do chodby Odlehlé. Jeho horní část tvoří redeponované avšak intaktní štěrkovité
sedimenty s rozvětralým a manganem pokrytým osteologickým fragmentárním materiá
lem. Cca 40cm nad současným chodníkem jsme zastihli v profilu zřetelný hiát. Směrem
k bázi jsou uloženy jemnější štěrkovito-písčité, místy vrstevnaté sedimenty s méně frag
mentárním kostním materiálem. Mocnost této vrstvy je průměrně 30cm. Tyto uloženiny
opět diskordantně nasedají na štěrky zastižené v sondách I-XIII, které vyplňují rovněž
celou chodbu Odlehlou.

Obr. 10. Sloupsko-šošůvské jeskyně C2, D2, Stříbrná chodba. a) nejúplnější profil se sintry a kostmi, b) oh0-
řelá kost U. spelaeus, c) nálezy kostí U. spelaeus. Kreslila: Z. Sedláková-L. Píchová. Upraveno po
dle mapy Ryšavý-Vodička 1949-51.

Abb. 10. Slouper-Šošůvkaer-Hohlen C2, D2, Silberner Gang. a) das komplette Profil mit Sinter und Knochen,
b) abgebrannter Knochen U. spelaeus, c) Knochen U. spelaeus. Zeichnung: Z. Sedláková-L. Pícho
vá. Nach der Landkartevon Ryšavý-Vodička 1949-51, leicht bearbeitet.
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Sonda XI
Sondu jsme situovali do báze chodby vedle sintrového splazu. Do 0,6 m procházela

překopaným bahnitým materiálem se značným množstvím celých i fragmentámích kostí,
které byly buď odhozeny při výzkumu nebo zapomenuty při těžbě.

Sonda XII
Ležela na obou stranách zbytku původního sintru dna chodby, z něhož byl odříznut

a na kolmo postaven Řezaný kámen. Opět do hloubky 0,6 m zastihla pouze překopané
materiály.

Stříbrná chodba

Sedimentární výplň je z větší části budována štěrkovými sedimenty stejně jako
předchozí zkoumané části. Na některých místech byl zjištěn s jistou variabilitou obdobný
sled jako v sondě II (obr. 10, 11, body c).

V bázi sintrů nebo v hlinitých sedimentech s obsahem kulmských valounů a vá
penců ležely místy kosti medvědů. Větší kumulace byly zaznamenány v prostoru před
umělou spojnicí s jeskyní Kůlnou. Jsou z této chodby z povrchu známy již z doby ná
vštěvy jeskynního systému 1. Nagelem (považoval je za kosti velkých jelenů), nebyly
však dosud přesněji lokalizovány. V zužujícím se místě (obr. 10, bod a) leží komplikova-

Obr. II. Sloupsko-šošůvské jeskyně C2, D2. Stříbrná chodba. Upraveno podle mapy Ryšavý-Vodička
1949-51.

Abb. II. Slouper-Šošůvkaer-Hohlen C2, D2, Silberner Gang. (nach der Landkarte von Ryšavý-Vodička
1949-5 I, leicht bearbeitet).
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nější souvrství (obr. 12) rozšířené o výraznou sintrovou polohu s řícenými stalaktity. Zda
jsou ojedinělé osteologické nálezy z vrstvy 4 (obr. 12) časově srovnatelné s vrstvou son
dy IIbude možné stanovit až po datování nadložních sintrů. Souvisí to s otázkou časové
ho úseku řícení výzdoby buď v závěru posledního středowiirmského interstadiálu nebo
o destrukci publikovanou z R-W jeskyně Pod hradem (MUSIL 1965).

Paleohydrografické poměry
Chodba U řezaného kamene

Práce a studie paleohydrografické doposud analyzovaly petrografické složení, smě
ry přínosu a ukládání, případně stáří paleontologicky sterilních štěrků Sloupských jesky
ní. Z pochopitelných důvodů pouze z odběrů na přístupných místech. Nelze však
vyloučit, že se v jednotlivých úsecích horních pater chráněných před erozí zachovaly vel
mi staré sedimenty (J. Wankel 1884 uvádí ze spodních poloh své 19 m hluboké sondy
u řezaného kamene na skalní stěnu přitmelené štěrky, které musely být "stříleny pra
chem"), které by mohly rovněž přiblížit odpověď na úvahy o stáří sedimentárních výplní
i genezi nejvyšších pater Sloupských jeskyní, případně i jeskyně Kůlny. J. KADLEC
(1997) přikládá rovněž bazálním štěrkům chodby U řezaného kamene minimálně stře
dopleistocenní stáří. Stáří svrchní štěrkové části výplně chodby U průkopu (Odlehlé)
však klade na základě úvahy o srovnatelné výšce se sedimenty s "kostmi glaciální fauny"
do svrchního pleistocénu. Štěrkové sedimenty chodby U řezaného kamene však byly
v nejvyšší části chodby různě erodovány, vyklízeny přes výraznou prohlubeň v severní
části chodby do spodních pater (nebo směrem severním k zasypané propasti, kterou uvá
dí J. KADLEC - 1997) a později nahrazeny sedimenty, které na rozdíl od těchto štěrků ob
sahovaly značné množství kostí. Fluviální sedimenty v prostoru od Řezaného kamene
směrem k Eliščině jeskyni vytvářely břeh těmto erozním pochodům. Výsledným stavem
v chodbě U řezaného kamene je značně nerovný povrch bazálních štěrků neobsahujících
kosti. Otevřený však zůstává směr odnosu vrstvy s kostmi (sonda II) a mechanismy slo
žitých redepozic štěrků promíchaných s kostmi (např. sonda X). Pro další úvahyje nutno
uvést základní údaje o nadmořských výškách (KS - Kosík, Seitl, A - Absolon, V - Vo
dička, Va - Valoch, SJ - Správa jeskyní Mor. krasu, K - Kříž). Pozn.: Měření Ko
sík-Seitl vycházelo z údajů získaných z dokumentačního oddělení Správy jeskyní
Moravského krasu. Za základní pro měření (KS) byl určen
nivelační bod na Řezaném kameni o nadm. výšce 465, 96 mocnost schéma protilu .rsl ••
měřeno podle Balt po vyrovnání. cm-t- -_-I

Nadmořské výšky (v metrech):
- úroveň potoka u Hřebenáče: 460,15 - A, 460,18 - V- Ře

zaný kámen (nivelační bod na kameni): 465,96 - SJ
- Řezaný kámen (úroveň chodníku): 465,46 - KS

Obr. 12. Schéma nejúplnějšího profilu ve Stříbrné chodbě (bod a, obr. 9):
I - svrchní sintr, 2 - vykliňující poloha šedožlutozelených spra
šovitě-jílovitých sedimentů, 3 - poloha zřícených, silně pro
sintrovaných stalaktitů, 4 - kompaktní bílý sinu', 5 - rezavě hně
dé hlíny s vápenci, větším množstvím kulmských valounů
a kostmi.

Abb. 12. Schema des vollsrandigsten Profils im Silbernen Gang (Punkt a,
Abb. 9): I - oberer Sinter, 2 - auskeilende Schicht
grau-gelb-grUner lofš-Iehmiger Sedimente, 3 - Schicht
abgestUrzter durchsinterter Stalaktite, 4 - kompakter weiBer
Sinter, 5 - rotbraune Erden mit Kalksteinstiícken, mehreren kul
mischen Rollsteinen und Knochen.

10 
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- SV závěr chodby (dno): 469,78 - KS, 471 - K- sonda III (povrch chodby): 468,17 -
KS

- sonda IV (povrch chodby): 467,82 - KS
- sonda I (úroveň chodníku): 466,35 - KS
- sonda II (úroveň chodníku): 466,68 - KS
- sonda II (povrch fragmentu původního sintrového pokryvu chodby): 465,97 - KS
- povrch štěrků v sondě II: 464,67 - KS
- vstupní abri Sloupských jeskyní (bod na stěně v úrovni dna - u Sklípku): 462,05 - SJ
- dno plošiny u stěny nad St. propastí: 466,21
- povrch sedimentů v jižním portálu jeskyně Kůlny: 470,00 (VALOCH 1980)
- povrch vrstvy 6a (cca 40000 let BP) v jižním portálu Kůlny: 467,00 (Va)

Výše uvedené údaje v konfrontaci s pozorováním M. KŘížE (1900) umožňují zčásti
diskutovat genezi a pozici paleontologicky bohatých vrstev uváděných 1. Wanklem. Z je
jich popisu vyplývají následující výškové údaje:

Wanklova šachta IV (šachty I-III byly situovány v Nicové jeskyni) dosáhla skalní
ho podloží až v hloubce 10 sáhů (l8,96m, Vídeňský sáh - 1,896, stopa na Moravě v Br
ně 0,2959 m). Na něm ležely velké částečně travertinem překryté, místy ostrohranné
vápencové bloky nebo odlomené stalaktity (mocnost neudána - kalkulováno s 0,5 m).
Štěrkovitá vrstva v nadloží měla mocnost 2 sáhy (3,79 m), Nad nimi probíhá "více jak
stopa silná poloha mastné hlíny" (cca 0,3m). Vezmeme-li za základní niveau pro výpo
čet nadmořské výšky báze Wanklovy třetí a současně nejbohatší paleontologické vrstvy
výšku intaktních sedimentů v sondě III (467,57m n. m.), která i podle zbytků sintrů na
stěně odpovídá přibližně tehdejšímu povrchu, docházíme k údaji 453,2 m n. m. pro bázi
III. Wanklovy vrstvy třetího souvrství. V porovnání s povrchem štěrků v naší sondě II
(464,67m) je báze Wanklovy třetí vrstvy o 11, 4m níže. Jedná se tedy o nejnižší místo
v nadloží štěrků v chodbě U řezaného kamene. Což by korespondovalo s názorem
M. Kříže, který však na jedné straně uvažovalo mohutném přítoku z koncového komí
nu, který končil ve Stupňovité propasti, a na straně druhé uvádí sp1achkostí do této pro
hlubně.

Paleontologický rozbor

Do předběžného rozboru jsou zahrnuty osteologické materiály vypreparované z in
taktní vrstvy 5 sondy II. Kosti ze sondy I a průkopů za hranou chodby (V-VIII) pocháze
jí sice převážně z překopaných sedimentů, avšak malé zbytky původních uloženin,
pozice, resp. hloubka podložních štěrků i Wankelův popis sondy od Řezaného kamene
dovolují vztáhnout tyto nálezy k jedné vrstvě. Zvlášť jsou posuzovány prozatím nečetné
nálezy z jílovito-písčité vrstvy sondy III.

Nálezy osteologických materiálů jsou koncentroványdo dvou poloh (obr. 9). První
kumulace byly stmeleny při bázi svrchních sintrů. Druhý, bohatší nálezový horizont je
vázán na hnědožluté až hnědorezavé jeskynní sedimenty (obr. 9, vrstva 5).

Stratigraficky nevyhodnotitelné jsou kosti získané v rámci záchranného výzkumu
při rekonstrukci Sloupských jeskyní v roce 1997 u Stupňovité propasti, ve vstupní části
Sloupských jeskyní, Nicové a Eliščině dómu. Pocházejí většinou z překopaných sedi
mentů, u nichž nebylo možno stanovit jejich vztah k podloží.

Jediným doposud doloženým druhem ze sondovaných sedimentů, resedimentů
a překopaných poloh je medvěd jeskynní (WANKEL 1868 uvádí rovněž přítomnost hyeny
jeskynní, ojedinělé nálezy kostí lvů jeskynních, vlků a rosomáků. Dále malou kočkovitou
šelmu a různé druhy kun).
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Čeleď URSIDAE Gray, 1825

rod Ursus Linné, 1758

Ursus spelaeus Rosenmi.iller et Heinroth, 1793
Materiály: cranium (frag.) - 28 ks, mandibula (frag.) - 21 ks, mandibula s moláry

(premoláry) - 4 ks, maxilla (frag.) - 2 ks, atlas - 3 ks, epistropheus - 1 ks, caninus -
13 ks, incisivus - 26 ks, premolar - 3 ks, molar - 10 ks, vertebra - 21 ks, costa - 96 ks,
scapula (frag.) - 19 ks, humerus - 10 ks, radius - 8 ks, ulna - 16 ks, pelvis (frag.) - 8 ks,
os penis - 2 ks, femur - 9 ks, tibia - 5 ks, fibula - 3 ks, calcaneum - 4 ks, astragalus -
3 ks, metapodium - 37 ks, phalanx I, II, III - 22 ks.

Mimo uvedené nálezy je v kolekci z převažující části zastoupen materiál fragrnen
tární, převážně z diafýz.

Z on togenetického hlediska byly konstatovány všechny věkové skupiny medvědů,
od fetálních kostí a zubů (výplavy sondy I) přes neonatální a mladé až po velmi staré je
dince. Kosti nejstarší věkové skupiny vykazují často značné patologické změny.

Fragmentární materiál vrstvy 5 není viditelně ohlazen. Posun v sedimentu byl na
tomto místě minimální. V téměř anatomické poloze zde byla nalezena ul na, radius a hu
merus starého medvěda. V sedimentech jsou zastoupeny kosti samců i samic, takže nelze
hovořit o určité specializaci místa.

Výzkum sledoval i aspekty archeologické. 1. WANKEL (1 868a) uvádí od západní stě
ny u Řezaného kamene z nejsvrchnější vrstvy silně zvodnělého sedimentu téměř kom
pletní, i když velmi špatně zachovalou kostru medvěda. Lebka má v horní části
sagitálního hřebene zranění nebo patologicky otevřený a opětovně zhojený okcipitální
šev. Patřila jedinci se "strmě spadajícím čelem", které 1. Wankel odlišoval od lebek
s plošším čelem a delší horní čelistí. Poblíž byl nalezen zlomek jaspisového hrotu, který
zhruba odpovídá otvoru (crista sagitalis a hrot je v pozůstalosti prof. K. Absolona zpra
vované ústavem Anthropos).

Při detailní skrývce ve výplavech sond II, V a III však doposud žádný archeologic
ký inventář konstatován nebyl, stejně tak jako v orientačních odběrech sedimentů v okolí
Stupňovité propasti a v chodbě Trámové i Stříbrné. Z jedné strany ohořelá kost byla na
lezena na počátku Trámové chodby (obr. 11, bod 5) těsně pod povrchem. K opálení kosti
však nejspíše došlo v rámci osvětlení jeskyně při devastaci krápníkové výzdoby
lichtensteinskými kameníky v 18. století (trámy ve stejnojmenné chodbě jsou dokladem
této akce).

V chodbě U řezaného kamene vykopal J. Wankel od r. 1849 do 60. let podle jeho
odhadu kosti nejméně 2000 jedinců a jeho rukama prošlo více než 300 lebek převážně
speleoidní formy medvěda. Uvádí rovněž, že do továrny na spodium byly odeslány mini
málně 3 vagóny kostí a další nálezy jsou rozptýleny po nejrůznějších, převážně soukro
mých sbírkách.

Chodba U řezaného kamene

S tratigrafie
Jméno "Kostní chodba" dali chodbě U řezaného kamene obyvatelé obce Sloup (tzv.

skalní duchové), kteří po generace těžili z výjimečných kumulací kostí. Je tedy více než
pravděpodobné, že 1. Wankel zastihl mnohé části svrchní polohy sedimentů již značně
porušené. V té době byla již také téměř likvidována původní krápníková výzdoba
(WAN KEL 1882, 1884).

K odbornému paleontologickému výzkumu přikročil 1. Wankel v roce 1850. vý
zkumy, které řídil zkušený důlní mistr J. Mládek, probíhaly po tři zimní sezóny do r.
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1852. Společně konstatovali v různých chodbách, ale především v chodbě U řezaného
kamene, velmi odlišné sedirnentačně-erozní poměry. Zatímco na jednom místě byly vrst
vy pravidelně uložené, o "několik kroků" dál byly více či méně intenzívními povodněmi
zničeny. Jako jediné místo s kompletně zachovaným vrstevním sledem (obr. 2) uvádí
úsek, do něhož byla situována revizní sonda III. Publikovaný profil je natolik výjimečný,
že vzbudil pozornost již koncem 19. století a vyvolal revizní výzkum. Jeho výsledky
však nebyly vědecky publikovány a jako odezva proběhly jen vídeňským tiskem
(WAN KEL 1892). Wanklovy práce však měly charakter důlního díla, při němž byla někte
rá místa v bohatých horizontech směrem východním zcela odtěžena, což značně ztěžova
lo ověření jeho údajů. Poměrně vysoko probíhající skalní žebro zde rozděluje chodbu
(sonda IV) tak, že tento prostor zůstal spolehlivě odstíněn od případných vyšších po
vodňových nárazů ve směru od Starých skal. Podle Wankla byly zjištěny 4 vrstvy. Každá
ze tří horních vrstev sestávala zpravidla opět ze tří částí - z více či méně zachovalého,
většinou ale zničeného "travertinového stropu" různé síly, po něm následovala proměnli
vě silná vrstva písku. Souvrství bylo vždy ukončeno polohou "jeskynního bahna" s kost
mi. Na bázi celého komplexu ležely osteologicky sterilní štěrky (obr. 13). Každá z těchto
tří paleontologicky bohatých vrstev se lišila různou mocností, uspořádáním i množstvím
zachovaných kostí. Paleontologicky nejzajímavější byla druhá vrstva s celými skelety
jeskynního medvěda a kostmi nejvíce horizontálně uspořádanými. Vyznačovala se ná
padně klidným charakterem sedimentace. Třetí nejrozsáhlejší vrstva přinesla nejvíce ná
lezů včetně největších lebek jeskynního medvěda "výrazného typu". Kosti nevykazovaly
ohlazy ani nebyly přelámány. Mezi nálezy jsou i nejjemnější sluchové kůstky a koprolity.
Celkový popis neukazuje na redepozici do těchto prostor.

Další Wanklova sonda (V) situovaná 5,7 m za Řezaným kamenem vykázala odlišné
sedimentární poměry, které lze již zčásti korelovat se situací především v sondě II, čás
tečně se sondami VI-VIII, nad Stupňovitou propastí a v části Stříbrné chodby. Pod poru-
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Obr. 13. Průřez sedimenty v severovýchodní části chodby U řezaného kamene (podle J. Wankla 1868 zpraco
val K. Absolon 1905): I - písek a hlína (bez kosti), 2 - hlína. vápencový i drobový štěrk (vrstva bo
hatá na kosti). 3 - štěrk do skalnatého podloží, 4 +travertin.

Abb. 13. Schnitt durch Sedimente im Nordostteil des Gangs ZUI1l geschnittenen Stein (Nach J_ Wankel 1868
von K. Absolon 1905 bearbeitet): I - Sand und Erde (ohne Knochen), 2 - Erde, Kalkstein- und Grau
wackenschotter (Schicht mír zahlreichen Knochen), 3 - Schotter bis ZUl' Felsensohle, 4 - Travertin.
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šeným sintrovým povrchem byla již v 1. vrstvě zjištěna poloha s kostmi a pod ní štěrky.
Na jiných místech chybělo celé souvrství a sintry nasedaly na štěrky přímo (WANKEL
1868), jinde popisuje v podloží sintrů sprašovité uloženiny.

Mohutné souvrství, o které se opírá v popisech pro východní část chodby, je tak
v tomto úseku redukováno jen na jednu paleontologicky nosnou vrstvu (obr. 9, vrstva 5),
ležící v nadloží štěrků. Jejich povrch byl zastižen v sondě I, II, VI-VIII. Při porovnání
povrchu štěrků konstatovaných ve výše uvedených sondách s torzy původního souvislé
ho sintrového pokryvu dna chodby je patrno poměrně značné kolísání mocnosti prvního
a současně jediného souvrství s osteologickýmí nálezy. Zbytky sintru jsou přitmeleny na
stěnách nově zmapovaných prostor (obr. 4). Tyto vznikaly v průběhu většiny 19. století
a částečně možná i dříve. Nachází se nyní za východní hranou chodby, která se v průbě
hu těžby kostí jevila jako stropní žebro. Sintrový pokryv dna chodby probíhal nízko pod
ním. Velké bloky odsekaných sintrových desek s bázemi stalagmitů jsme nacházeli
v místně překopaných sedimentech. Z celkové situace vyplývá, že sedimenty byly překo
pávány postupně. Předchozí sondy jsou zasypány materiálem z nových. Těžba kostí kon
čila vždy na povrchu sterilních štěrků, protože nejsou ve výraznější míře přimíchány do
překopaných uloženin. Množství dřevěných uhlíků z loučí dokresluje způsob prací. Malá
intenzita osvitu prostor způsobila i nedokonalé vybrání těžených kostí, které se nám tak
zachovaly do dnešních dnů. Na jejich obrovskou kubaturu ukazuje i prostorový rozdíl
mezi původním a současným povrchem, který mnohde dosahuje 120cm.

Wanklovy výzkumy rozšířil M. KŘíž (1882, 1889, 1900a, 1900b) o další šachtice
i plošná výzkumná pracoviště. Nedosáhl již takových výsledků jako J. Wankel, i když je
ho sondážní práce pokryly systematicky větší část tehdy známého jeskynního systému
(obr. 3). Proti přítoku přívalových vod od Starých skal uvádí přítomnost hráze z velkých
vápencových balvanů táhnoucí se od chodby nad schody (k Starým skalám) dále přes ce
lou hlavní síň daleko do chodby k Řezanému kameni. Zde se však jedná o skalní řícení,
které následovalo až po vytvoření souvislého sintrového pokryvu dna chodby, který pře
kryl poslední pozůstatky kostí jeskynních medvědů. Nelze vyloučit, že tato epizoda pro
běhla v souvislosti s prolomením sintrového pokryvu a propadením štěrkových výplní
propastí, kdy se jistě výrazně změnily mikroklimatické poměry v této části jeskyně. Ne
zanedbatelné je však jeho pozorováni komína a skalní stěny v severozápadním závěru
chodby, po kterém stékávala kalná voda usazujíc hlínu a písek. Tento poznatek odpovídá
pouze polohám místně na krátkou vzdálenost redeponovaným a polohám štěrků (např.
okolí Řezaného kamene), které obsahují větší množství písčité příměsi než štěrky
v chodbě Odlehlé a při bázi sond I, II, VI-VIII.

V této souvislosti je nutno zmínit výsledky a závěry M. KŘlžE (1900c), které jsou
diametrálně odlišné od prací publikovaných 1. Wanklem. Kříž považuje severovýchodní
závěr chodby U řezaného kamene naopak za místo nejnižší a vidí v něm prohlubeň, do
které byly kosti splachovány. Přínos velmi jemných sedimentů písku i drobných štěrků
od povrchu lze skutečně konstatovat v závěrečné chodbě, kterou začal v sedimentu hlou
bit M. Kříž. Její současná délka je výsledkem speleologických prací na přelomu 50. let
tohoto století.

Stavební práce při přemosťování Stupňovité propasti odkryly místně při strmých
stěnách, v nadloží štěrků a současně v podloží zbytků sintrů fragmenty sedimentů s po
zůstatky U. spelaeus srovnatelných s vrstvou 5 sondy II. Její zřícené části a desky sintrů
leží i s kosterními materiály na dně propasti v blízkosti aktivního podzemního toku
Sloupského potoka. Dané nálezy ukazují na souvislou štěrkovou "zátku" vyplňující pro
pasti, překrytou hnědými hlínami s kostmi jeskynního medvěda a sintry ještě počátkem
svrchní části posledního glaciálu. Jistou analogii při druhotném vzniku propastí je mož
nou vidět např. v jeskyni Barové.
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Sledovaný profi! sondy II a fragmenty dalších vrstevních sledů dílem analogických
zahrnují od hlinité vrstvy 5 s kostmi spodní část druhé poloviny posledního glaciálu a se
dimenty mladší. Předběžně lze předpokládat možnost korelace vrstvy 5 (bazální část prv
ního sou vrství podle Wankla) s bohatými nálezy jeskyně Pod hradem datovanými na
33300 ± 1100, 33 100 ±530 (VALOCH 1996). Kosterní materiály těsně pod horním sintro
vým pokryvem nebo stmelené do jeho báze přiřazuji k vrstvě datované v této jeskyni na
28200 ± 220 a tedy k posledním výskytům jeskynních medvědů v Moravském krasu.
Z allerodu a bollingu již spolehlivě z této oblasti doložen není. Časový úsek před ulože
ním posledních sintrů se vyznačoval zvýšenou srážkovou činností, o čemž svědčí polohy
písčitých a sprašovitě jílových sedimentů, které nahromadily jeskynní hlíny s osteolo
gickým materiálem. Podotýkám však, že dobře zachované kosti a zuby byly často značně
zasintrovány do této vrstvy, takže se nemusí jednat až o sintr z atlantiku.

Diskuse

V návaznosti na porovnání nadmořských výšek vyvstala do diskuse celá řada otá
zek, na něž může dát odpověď jen další výzkum, za předpokladu, že je ve východní části
chodby U řezaného kamene zachován úplný komplex sedimentů popsaných WANKLEM
(1868). Poměrně hluboká deprese v bazálních štěrcích v tomto úseku vyplněná velmi
komplikovaným, převážně jemnozrnným sedimentačním sledem s obdobími tří klido
vých etap s tvorbou sintrů neumožňuje předpoklad velkých povodní v daném období
tvorby celého komplexu. V opačném případě by povodňové vlny tuto "depresi" zaplnily
hrubým štěrkovým materiálem. Celkově značně nerovný povrch štěrků lze však obtížně
vysvětlit jinak než vodní erozí po usazení štěrků v chodbě a jejich pravděpodobným
transportem do chodby Odlehlé a v případě východní části chodby do spodních pater.

Měření a pozorování úrovně hladiny vody nad hlinitým valem nad Prvním dómem
ve Starých skalách při výjimečné povodni v r. 1997 otevřelo několik dalších úvah. Hladi
na vody nedosáhla ani plošiny nad Stupňovitou propastí. Do chodby U řezaného kamene
se vůbec nedostala. Odtékala směrem do Pustého žlebu po poli vpravo od silnice (pozn.:
v zahradě osamělého domku vznikl nový závrt). Měla-li voda zaplavit chodbu, musel být
práh u Hřebenáče minimálně o 2 m vyšší a ani tak by povodňová voda v chodbě nedispo
novala ničivou erozní silou.

V těchto souvislostech je rovněž nápadná naprostá absence sedimentů časového úse
ku mezi 40000 lety (vrstva 6a) a magdalenienem (vrstva 5) před jižním portálem jeskyně
Kůlny, když jsou sedimenty daného časového úseku v některých vysoko položených jes
kyních Moravského krasu zastoupeny. Nelze vyloučit, že výše uvedené vrstvy byly v Kůl
ně erodovány při velkých povodních té doby. Přímý erozně-sedimentační doklad o této
činnosti Sloupského potoka však při výzkumu (V ALOCH 1980) konstatován nebyl.

Závěr

Revizními sondážními pracemi byl doposud doložen vrstev ní sled uváděný
1. Wanklem pro svrchní části sedimentární výplně chodby U řezaného kamene. Odpoví
dá makroskopický popis druhé a třetí vrstvy (v pojetí 1. Wankla). Jílovito-písčitá vrstva
sondy III se však výrazně liší fosilizací i obsahem kosterního materiálu. J. Wankel uvádí
tuto vrstvu jako sterilní. V revizní sondě III však byly konstatovány výjimečně dobře za
chovalé kosti, zuby i koprolit na rozdíl od poloh v sondě I, kde je redeponovaný frag
mentámí osteologický materiál zbarven Mn.

Nesourodá souvrství a nejednotná sedimentace v chodbě U řezaného kamene uka
zuje na dvojí způsob vzniku, kdy je korelovatelná pouze třetí vrstva prvního souvrství
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(v pojetí Wankla) s vrstvou Č. 5 sondy II, fragmenty v sondách I, VI-VIII a v nadloží
štěrků nad Stupňovitou propastí a částečně i v zadní části Stříbrné chodby a kosti na bázi
prvního sintru.

Zkoumané vrstvy S paleontologickým materiálem Ursus spelaeus mají charakter
jeskynních hlín srovnatelný s jinými medvědími jeskyněmi Barová, Pod hradem, Jestřábí
skála, Kateřinskájeskyně aj. (MUSIL 1959,1960,1965, SEITL 1982,1996). Přínos mate
riálu probíhal přes III. vchod, za nímž byla propástka ještě vyplněna štěrkovitými sedi
menty, stejně jako propasti Stupňovitá, Kolmá a Postranní.

Starší hlinité a zčásti štěrkovité vrstvy severovýchodní části chodby vznikly z mate
riálů nanesených z koncových komínů do pravděpodobně hluboké erozní deprese. Ko
nečné závěry však bude možno formulovat až po podrobné analýze časového vztahu
a způsobu uložení kostí v jednotlivých vrstvách, vypracování zrnitostních a petrogra
fických rozborů předpokládaných sedimentů ve srovnání s výplní komínů a časových
analýz sintrů. K dílčímu přemísťování a vyklízení sedimentů však v chodbě docházelo,
což dokládá situace v sondě II a u Řezaného kamene. Je zde patrno, že v místech zastíně
ných starým mohutným balvanitým opadem jsou zachovány hlinité sedimenty s kostmi.
Před nimi směrem ke Starým skalám leží většinou pod sintry a přímo na štěrcích jen
sprašovitě-jílovitý sediment. lntaktní zbytek redeponovaného sedimentu za Řezaným ka
menem má písčitě štěrkovitý charakter. Obsahuje evidentně na krátkou vzdálenost pře
místěné, lehce korodovanéa druhotně v štěrkovitém prostředí fosilizované kosti.

V 2. polovině 19. století ještě nesmírně hojný osteologický materiál (Wanklem uvá
děno minimálně 2000 jedinců a 300 lebek) byI však průmyslovou těžbou koncem
19. století likvidován. Do dnešních dnů se zachovala jen nepatrná část původních sedi
mentů a obrovských kumulací kostí.

V sondě II je jeho výskyt vázán na dvě polohy. Větší množství kostí bylo vyzvednu
to z hnědožlutých až hnědorezavých jeskynních hlín vrstvy 5. Mladší kosterní materiál
ležel bezprostředně pod svrchní sintrovou deskou nebo byl stmelen s její bází. Archeolo
gický inventář konstatován nebyl.

Hnědé až rezavě hnědé jeskynní hlíny s bohatými nálezy kostí Ursus spelaeus lze
na základě analogií s četnými již zpracovanými lokalitami, především však s datovanou
jeskyní Pod hradem, přiřadit do okruhu středowíírmského interstadiálu. Svrchní polohu
kostí pod sintrovou horní deskou pak k poslednímu výskytu jeskynních medvědů v Mo
ravském krasu (závěr interstadiálu tursac).

V nálezech osteologických materiálů je zastoupen prozatím pouze Ursus spelaeus
všech věkových skupin, samci i samice.
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ZUSAMMENFASSUNG

Revisionssondagen bewiesen die von J. Wankel fůr den Oberteil der Sedimentarausfullung des Gangs
Zum geschnittenen Stein angefuhrte Schichtenfolge. Die makroskopische Beschreibung der zweiten und drit
ten Schicht (in Wankels Auffassung) wurde ebenfalls bestatigt. Die lehrnsandige Schicht der Sonde III
unterscheidet sich durch ihre Fossilisierung sowie durch das darin beinhaltete Knochenmaterial jedoch deut
lich. J. Wankel bezeichnet diese Schicht als steril. In der Revisionssonde III wurden jedoch auBerordentlich gut

143



erhaltene Knochen, Zahne und Koprolite festgestellt, zum Unterschied von den Schichten in der Sonde I, wo
das redeponierte fragmentarische osteologische Material mit Mangan gefarbt war.

Heterogene Schichtenfolgen und die uneinheitIiche Sedimentation im Gang Zum geschnittenen Stein
deuten an zwei Entstehungsweisen, wobei Korrelation nur zwischen der dritten Schicht der ersten
Schichtenfolge (in Wankels Auffassung) und der Schicht Nr. 5 der Sonde II, Fragmenten in Sonden I, VI-VIII
und dem Hangenden der Schotter oberhalb der Schlucht Stupňovitá moglich ist.

Die erforschten Schichten mit palaontologischem Material von Ursus spelaeus weisen den Charakter von
Hohlenerden auf, der mit anderen Barenhohlen vergleichbar ist (Barová, Pod hradem, Jestřábí skála usw. -
MUSIL 1959, 1960, 1965, SEITL 1982).Oas Anschwemmen des Materials erfolgte durch den III. Eingang, hin
ter weIchem die kleine Schlucht noch mit Schottersedimenten erfiiIIt war, ahnlich wie die Schluchten Stupňo
vitá, Kolmá und Postranní. Die alteren lehmigen und teilweise schotterigen Schichten des Ostteils des Gangs
entstanden aus dem Material, das von Endkaminen aus in eine wahrscheinlich tiefe Erosionsdepression ge
bracht wurde. Endgiiltige SchluBfolgerungen werden jedoch erst nach einer detaiIIierten Analyse der Chronolo
gie und der Art und Weise der Knochendeponierung in einzelnen Schichten und nach der Erarbeitung von
kornigkeitsbezogenen und petrographischen Analysen der angenommenen Sedimente im Vergleich mit der Ka
minausfiillung gezogen werden konnen. Ein teilweises Ubertragen und Ausraurnen der Sedimente fand im
Gang jedoch statt, was durch die Situation in Sonde II und am Geschnittenen Stein belegt ist. Aus der Sonde II
ist ersichtlich, daB an den Stellen, die durch einen alten machtigen Steinblockabfall geschiitzt worden waren,
Lehmsedimente mit Knochen erhalten blieben; davor in der Richtung von Staré Skály gibt es unter dem Sinter
und direkt auf Schottern nur lčfš-lehmiges Sediment. Der intakte Úberrest des Sediments hinter dem geschnitte
nen Stein weist einen sand-schottergigen Charakter auf. Er beinhaltet offensichtlich auf kurze Ertfernung
iibertragene, leicht korrodierte und sekundar im Schottermilieu fossilisierte Knochen.

Oas in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts noch auBerordentlich reiche osteologische Material (Wankel
fiihrt minimal 2 000 Individuen und 300 Schadel) wurde jedoch durch den industriemáíšigen Abbau Ende des
19. Jahrhunderts liquidiert. Bis heute erhielt sich nur ein winziger Teil der urspriinglichen Sedimente und riesi
gen Knochenkummulationen.

In der Sonde II ist sein Vorkommen auf zwei Schichten gebunden. Eine grolšere Knochenmenge wurde
aus braungelben bis rotbraunen Hohlenerden der Schicht 5 geborgen. Oas jiingere Knochenmaterial lag unmit
tel bar unter der oberen Sinterdecke oder war mit ihrer Basis verkittet. Archaologisches Inventar wurde keines
festgestellt.

Braune bis rotbraune Hohlenerden mit reichen Knochenfunden von Ursus spelaeus konnen anhand
zahlreicher Analogien mit den schon bearbeiteten Fundstatten, besonders aber mit der datierten Hčhle Pod hra
dem, in den Bereich Mittelwiirm-Interstadials gereiht werden, die obere Knochenschicht unter der oberen
Sinterdecke stellt dann das letzte Vorkommen der Hohlenbaren irn Mahrischen Karst dar (Ende des Intersta
dials Tursac).

ln dem osteologischen Material ist bisher nur Ursus spelaeus aller Alterskategorien und beider
Geschlechter vertreten.
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