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   Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 – 12 „Speleologický klub Brno“                
                                        Pracovní skupina SE – 3 

                   Edice SE – 3 / Ročenka č. 12 – 2019 

       
     Opět, tentokrát již po dvanácté Vám my, dědkové, tj. náš Pracovní  ko-
lektiv SE – 3  přináší nové, odborné i historické poznatky z Moravského krasu. 

Koordinátor tematických okruhů Edice SE – 3 a autor úvodního slova:                           
                                        Ladislav Slezák 
Redakční spolupráce: Richard Cendelín, Milan Jež, Josef Pokorný, Kamil 
Pokorný. 

Copyright: Pavel Pokorný, Brno 2009–2020                                             Možný kontakt: jos.pokorny@seznam.cz               

                                                      Foto na obálce a na úvodním listu: Kamil Pokorný.  
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   Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 – 12 „Speleologický klub Brno“                
                                        Pracovní skupina SE – 3 

 

Tématický okruh č. 0 : 

                                  Úvodní část ročenky. 
 

 

 

Obsah :   1.Úvodní slovo koordinátora L. Slezáka 

                 2. Jednotlivé tematické okruhy a jejich obsah 

                 3. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny SE - 3  

                 4. Zpráva o činnosti ZO 6 – 12.  
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1. Úvodní slovo koordinátora. 
Vážení příznivci                                                                   

jižní části Moravského krasu                                                        
.        a naší Pracovní skupiny SE – 3 

 

 Naše volná edice na nosičích CD, kde se už celou řadu let pokoušíme získat 
vaši přízeň (a kupodivu jsme ještě neupadli v totální zavržení), se postupně 
posouvá do logicky očekávaného závěru. Neradi bychom se ocitli v situaci, kdy 
bychom vám, už neměli co nabídnout. Samozřejmě, pokud stárnoucí těla v sobě 
ještě udrží vzpouzejícího se ducha, budeme nadále do jižní části Moravského 
krasu strkat nos, ať se to komu líbí či nelíbí. 

 Opakování je matkou moudrosti a jistě už máte ověřeno, že stálým 
opakováním návratů a snah po nových poznatcích obohacujeme svoje poznatky 
a tím se posouváme do nepoznaných „bílých míst pod mapou“. Berte nás nadále 
jako nikoliv dementní staříky, ale jako staříky zarputilé, staříky (jak říká Josef) 
„praštěné jeskyněmi“.   

 Letošní edice není ještě zdaleka „labutí písní“ našich aktivit, je však docela 
možné, že za rok bude vše jinak. „Čas je nezastavitelný, avšak naše srdce 
kdykoliv“. Tohle motto je z mé hlavy a těší mne, že vypadá snad i moudře. 
Pamatujte na něj a zůstaňte nám i naší edici nadále příznivě nakloněni. Za 
případné chybičky, které by se vloudily se upřímně omlouváme (budeme si dávat 
„bacha“). 

 Za celou smečku, tj. původní SE – 3, dnes už SE – 5 (?). 

                                        váš            
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2. Obsah 12. ročenky : 
Tématický okruh č. 0:    Úvodní část. 

1.) Titulní list a obsah ročenky.    
2.) Úvodní slovo koordinátora L. Slezáka. 
3.) Zpráva o činnosti SE – 3. 
4.) Zpráva o činnosti ZO 6 -12.              Celkem 19 stran,  8 074 kB 

Tématický okruh č. 1:                                                                                
.    Geologická historie Moravského krasu. 

1.) Záhada Ochozské jeskyně. 
Josef Pokorný.                                    Celkem 18 stran,     608 kB  

2.) Poslední cesta Hostěnického potoka do Kamenného žlíbku.                                       
Ladislav Slezák.                                  Celkem 3 strany,      530 kB 

3.) Poznámky ke Slezákově odpovědi.  
Josef Pokorný. 

4.) Ještě k Májové jeskyni                                                                                     
Josef Pokorný                                     Celkem 17 stran,  4550 kB   
 

Tématický kruh č. 2:                                                                                                   
.    Nové poznatky z Moravského krasu.   

1.) Příspěvek k paleohydrografii Moravského krasu.                                                           
(Autoři : Členové pracovního kolektivu SE – 3 : Ladislav Slezák, Richard 
Cendelín, Milan Jež, Josef Pokorný, Kamil Pokorný.                                                                                    
.                                                             Celkem 19 stran, 14 862 kB 
 

2.) Mokrská rozvodnice opět prokázána.                                                                            
Ladislav Slezák.                                   Celkem 3 strany,        22 kB   
 

3.) Nové poznatky, vyplývající z pozorování vodních hladin ve vrtech PV 
002, PV 034 a PV 035 v jižní části Moravského krasu. 
Ladislav Slezák                                                  Celkem 4 strany,        20 kB 
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4.) Kde vzniká podzemní Říčka, nejkratší ponorná řeka Moravského krasu. 
Ladislav Slezák.                                   Celkem 4 strany,      762 kB                                      
. 

5.) Od jeskyně Tří šipek k Feitlově jeskyni.                                                                        
Josef Pokorný                                      Celkem 3 strany,   1 321 kB                                             
. 

6.) Feitlova jeskyně – sledování teplotních projevů termokamerou – r. 
2018   Kamil Pokorný                         Celkem 3 strany,    1 050 kB                                   
. 

7.) Feitlova jeskyně – sledování teplotních projevů termokamerou – r. 
2020   Kamil Pokorný                         Celkem 14 stran,    6 527 kB                      
 

8.) Hádecká ventarola – dle Josefa Pokorného „Hynštovo funidlo“.                               
Kamil Pokorný.                                    Celkem 9 stran,    3 973 kB 
 

Tématický okruh č. 3:                                                                                         
.     Krasový badatel JUDr. Martin Kříž a Ždánice. 

1.) Vzpomínkový večer na Martina Kříže ve Ždánicích.                                                   
Josef Pokorný                                                                                                                    
. 

         2.) Martin Kříž a Moravský kras.                                                                                                                                 
Vzpomínka L. Slezáka, jednoho z nestorů Moravského krasu na Martina 
Kříže.                                                   Celkem 11 stran,    5 147kB    

 

Tématický okruh č. 4:                                                                                                      
Pracovní skupina SE – 3 a jejich činnost v Moravském 
krasu                                                                              

       1.) Kdo jsou ti, kteří si říkají „Pracovní skupina SE – 3“?                                              
Josef Pokorný                                    Celkem 6 stran,     2 407 kB     

           

 2.) Pracovní skupina SE – 3 v kraji, ve kterém Florian Koudelka začínal.   
     Josef Pokorný                                    Celkem 91 stran,  60 291 kB   
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         3.) Exkurze v r. 2019                                                                                          
     Josef Pokorný                                     

Tématický okruh č. 5:                                                                                     
Střípky z historie Moravského krasu.  

1.) František Vašíček a Ochozská jeskyně.                                                                                    
Josef Pokorný                                        Celkem 5 stran,         134 kB                                  
. 

2.) Život lovců sobů na Říčkách.                                                                           
Ladislav Slezák                                       Celkem 2 strany,         16 kB                                    
.  

3.) Vzpomínka na p. Dr. Jelínka, ve své době ředitele Moravského muzea   
v Brně.                                                                                                                                        
Josef Pokorný                                         Celkem 2 strany,         13 kB 

Tématický okruh č. 6:                                                            
Historické podzemí. 
1.) Nejen do jeskyní….                                                                                                           

Kamil Pokorný                                       Celkem 29 stran,  11 590 kB   
     

Tématický okruh č. 7:                                                                                
Georadarový průzkum v prosinci r. 2019. 
1.) Titulní list a úvod                                  Celkem 4 strany,           88 kB                                                 

. 
2.) Základní informace                              Celkem 6 stran,        1 472 kB                              

. 
3.) Zpráva o georadarovém průzkumu jeskyně Pekárny:                                               

Rudolf Tengler                                       Celkem 11 stran,      5 096 kB                             
. 

4.) Jak číst radarogramy                                                                                                    
Rudolf Tengler                                       Celkem 6 stran,           854 kB                               
.   

5.) Předběžná zpráva z georadarového měření.                                                                  
Pavel Kalenda                                        Celkem 13 stran,      3 324 kB 

Tématický okruh č. 7/1: Výsledky měření: 
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1.) Profil č. 1                                               Celkem 30 stran,    16 396 kB   
2.) Profil č. 2                                               Celkem   2 strany,          13 kB 
3.) Profil č. 3                                               Celkem 24 stran,    17 166 kB 
4.) Profil č. 4                                               Celkem 38 stran,    27 304 kB 
5.) Profil č. 5                                               Celkem 3 strany,            13 kB 
6.) Profil č. 6                                               Celkem 15 stran,      9 105 kB 
7.) Profil č. 7                                               Celkem 18 stran,    10 580 kB 
8.) Profil č. 8                                               Celkem 22 stran,    11 829 kB 

Tématický okruh 7/2: Doplnění: 

       1/7.)Doporučení korelace měření                                                                 
 Ladislav Slezák                                         Celkem 3 strany,      2 291 kB 

       2/7.) Dřívější aktuální práce 

             2a.) Georadarová a telegnostická měření nad Pekárnou v r. 2016   
 Pavel Kalenda, Rudolf Tengler, Richard Cendelín, Ladislav Slezák, Josef 
 Pokorný.      Publikováno v 36. ročence sborníku Speleoforum 2017 

             2b.) Georadarová a telegnostická měření nad Pekárnou v r. 2017                           
 Pavel Kalenda, Rudolf Tengler, Richard Cendelín, Ladislav Slezák, Josef 
 Pokorný.      Publikováno v 37 ročence sborníku Speleoforum 2018 

             2c.) Kritická hydrografická situace roku 2018 v jižní části Moravského 
 krasu. Ladislav Slezák, Josef Pokorný, Richard Cendelín, Milan Jež, Kamil  
 Pokorný.      Publikováno v 38 ročence sborníku Speleoforum 2019            
                                                           Celkem 15 stran,     22 317 kB 

Tématický okruh 8: Od poradního stolu 
1/8.) Posezení u poradního stolu                 Celkem 4 strany,     

2/8.) Pár obrázků od poradního stolu         Celkem 4 strany, 1 784 Kb 

3/8.) Naši měřiči a mapéři                              Celkem 8 stran, 7 889 Kb 

4/8.) Výjezd do terénu                                    Celkem  7 stran, 7 804 Kb 

5/8.) Závrt u Kamenného ponoru                 Celkem 7 stran, 6 489 Kb 
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3. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny SE – 3 
Pracovní skupina SE – 3 pracovala v r. 2019 v tomto složení: 

Ladislav Slezák, Čestný člen ČSS, člen ZO 6 – 12, odborný vedoucí pracovní 
skupiny, koordinátor jednotlivých akcí.                                                                                                                                                
Richard Cendelín, celoživotní speleolog, nečlen ČSS, odbornost = telegnostická 
detekce (cit na vodu).                                                                                                                               
Milan Jež, člen ZO 6 – 12, zaměřování anomálií, práce v terénu, zhotovování 
přípravků, fotodokumentace.                                                                                                                                               
Josef Pokorný, člen ZO 6 – 12, logistik (zajištění veškerých týlových služeb), 
mapér.                                                                                                                                    
Kamil Pokorný, Individuální člen ČSS, akreditovaný a certifikovaný telegnostik, 
fotodokumentace. 

 

 Tato pracovní skupina realizovala v r. 2019 40 pracovních exkurzí do 
krasu, z čehož bylo: 

23 exkurzí do sektoru D, oblast Pekárna. Tuto námi zkoumanou oblast Pekárna 
tvoří území od Kamenného žlíbku (na východě) ku hraně náhorní plošiny mezi 
Kaprálovým mlýnem (Horním mlýnem) a Jelínkovým mlýnem (Prostředním 
mlýnem) (na západě), mezi hranou náhorní plošiny nad Hádeckým žlebem – 
trasa Z – (na severu) a lesní cestou od rozcestí „Troják“ k Mokerské Hájence (na 
jihu). Zde byl detekován, zaměřen a zmapován velmi členitý úsek tektonických 
poruch, potažmo puklin a dutin. (Jeskyní?) Tato oblast byla v prosinci 2019 
přezkoumána georadarem (Ing Tengler – RNDr Kalenda) který potvrdil naše 
telegnostická zjištění. (Což bude prezentováno v příspěvku pro 39. ročenku 
sborníku Speleoforum 2020. 

3 exkurze byly věnovány telegnosticky zaměřené „Feitlově jeskyni“, především 
zaměření a zmapování anomálie. Je realizován pokus otvírkou průzkumné 
šachtice s cílem ověření vstupní partie předpokládaného systému proniknutím 
do této anomálie. Průzkumná šachtice u Feitlovy jeskyně je otevírána po 
předchozí dohodě se zástupcem ChKO MK Antonínem Tůmou. 

3 exkurze byly věnovány zaměření a vybudování Pevných bodů od hráze  
Hádeckého rybníka k silnici 383. (Trasa T prodloužena od PB T-17 po PB T-30). 
V této oblasti bude zkoumán v r. 2020 přítok vod do Hádeckého žlebu. 
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Současně byla zaměřena ventarola nad silnicí 383 a pracovně nazvána 
„Hynštovo funidlo“. 

3 exkurze byly věnovány zaměření telegnostických anomálií mezi jeskyní Liščí 
dírou a závrtem před Ochozskou jeskyní, včetně anomálie od Liščí díry 
k Paleoponoru.  

1 exkurze byla věnována zjištění hloubky Seniorské jeskyně pod povrchem 
náhorní plošiny. Zatím není ověřeno georadarem, patrně jde o dutinu v hloubce 
cca 25 m.  

1 exkurze byla věnována rozpracovanému úseku z roku 2018, a to trase O od 
PB O-0 (čti Ó nula) k PB O-12. (Prostor nad koncovými partiemi Nové Ochozské 
chodby za Nouackhovým sifonem včetně Sifonové chodby). Detekce signalizuje 
možnost „Druhého Labyrintu“, opuštěného dávnými vodami – vyšší patro. (Což 
potvrdil georadar). 

1 exkurze byla věnována dokončení záměrů a mapování koryta dávného       
paleopotoka, místy dosud zřetelného v terénu. Zmapovaná část souvisí 
s poznatky možnosti Druhého labyrintu. Je to dokončení poznatků z r. 2018.  

1 exkurze byla věnována spoluúčasti výzkumu oblasti Pekárny a části trasy O 
pomocí georadaru. Tato práce georadarem byla provedena na základě řádné 
objednávky u fy Ing Tengler – georadar ROTEG za účasti geofyzika RNDr P. 
Kalendy CSc a uhrazena z osobních prostředků členů Pracovní skupiny SE – 3. 
Ještě předtím uhradila Pracovní skupina SE – 3 Základní organizací 6 – 12 
neuhrazenou částku Kč 3500,-.  

2 exkurze byly věnovány plánování dalších postupů výzkumu. Tyto exkurze byly 
v podstatě porady, realizované jako náhradní program pro nepříznivé počasí. 

2 exkurze byly věnovány vyhodnocení zprávy o výsledcích georadaru a 
dotvoření článku pro 39. ročenku Speleofora 2020. 

 

 Kromě těchto prací se Pracovní skupina SE – 3 věnovala činnosti 
publikační ve formě příspěvku do Sborníku muzea Blanenska, příspěvků do 
Spelea, příspěvku do 38. ročenky Speleoforum 2019 a příspěvku do Ždánického 
zpravodaje. 

 Pracovní skupina SE – 3 se kterou navázal kontakt emeritní starosta 
Ždánic p. Josef Medřický zajistila Městskému úřadu ve Ždánicích požadované 
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materiály o Martinu Křížovi. Na pozvání této instituce se jeden z členů Pracovní 
skupiny SE – 3 (Josef Pokorný) zúčastnil, společně s předsedou ZO 6 - 12 Petrem 
Nováčkem „Vzpomínkového večera na krasového badatele a ždánického 
občana Martina Kříže“ a předání insignií čestného občanství města Ždánic, 
které bylo Martinu Křížovi uděleno „In memoriam“. Insignie čestného občanství 
převzal prapravnuk Martina Kříže, pan Ondřej Prokop, žijící v Brně. 

 Pracovní skupina SE – 3 v uplynulém roce 2019 spolupracovala se 
Skautskou organizací na Kaprálově mlýně, jejíž členové se zabývají 
hydrogeologickým výzkumem v jižní části Moravského krasu (Mgr Michal 
Medek). 

 V období vhodných klimatických podmínek prováděl jeden z členů 
Pracovní skupiny SE – 3 (Kamil Pokorný) termometrický výzkum na 
vytypovaných lokalitách. 

 Pracovní skupina SE – 3 ve spolupráci s firmou Českomoravský cement, 
a.s., závod Mokrá (Ing Adam) provádí sledování povrchových hydrologických 
situací včetně využívání výsledků hydromonitoringu dvou vrtů v námi 
zkoumaném území.  

 

 Zprávu o činnosti Pracovní skupiny SE - 3 v roce 2019 zpracoval její člen 
Josef Pokorný a byla kolektivem schválena na pracovní schůzce dne 14.01. 
2020.     
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