Exkurzní zpráva č. 1 / 017
1. Exkurze – 28.02. 2017.
Účastníci : Ladislav Slezák, Josef Pokorný.
Prostor exkurze : Lesní cesta z Hostěnic do Mokré, úbočí Kamenného žlíbku –
hledání koryta dávného potoka, rovná spojnice Kamenného žlíbku
mezi PB O-0 ( čti Ó nula) a PB K 13, prostor mezi spojnicí a cestou
Hostěnice – Mokrá. (dále v textu jen H – M).
Cíl exkurze : Telegnostická detekce s cílem najít ve zkoumaném prostoru telegnostické anomálie – předpoklad dutin či dávných vodosvodných
cest.
Použité prostředky : Drátová virgule, pásmo, kompas, fotoaparát.
Realizace exkurze : Nejprve telegnostická kontrola cesty z Hostěnic do Mokré
od odbočky do Kamenného žlíbku směrem na východ až k PB O-0
s negativním výsledkem. Poté telegnostická kontrola po cestě H –
M směrem na západ. Ve vzdálenosti 45 m od osy odbočky do Kam.
žlíbku nalezena 12,5 m široká anomálie, která pod cestou směrem
na sever ústí do prolákliny, která je patrně dávným paleoponorem
vodního toku, který tudy zřejmě tekl po dávné terase. Protože o
této terase bude ještě řeč, nazveme ji pracovně T1.
Následně se L. Slezák vydal po vrstevnici úbočí kaňonu Kamenného žlíbku směrem severním, motivací byla snaha nalézt hypotetickou vodní cestu spojující předvěkého toku s Pekárnou.
Při zpáteční cestě do Kamenného žlíbku jsme západně od
cesty Kamenným žlíbkem našli místo, kde byly před krátkou dobou
vykáceny stromy. Vykácením stromů byl odkryt terén tak, že je
v něm, zřetelně vidět meandr koryta dávného potoka, který obloukem přeťal současnou cestu a zřejmě vtékal do propadání Hynštovy
ventaroly.
Poté jsme přešli na cestu pod Horním vchodem do Ochozské jeskyně, kde jsme v terénu opět sledovali koryto dávného potoka. Směrem na jih tvořil terén jakousi terasu, na které jsme před ¨
tím našli anomálii dávného paleoponoru (viz výše).
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L Slezák vyslovil hypotézu, podle které vodní tok vytékající z dávného jezera tekl po této terase do dávného ponoru, který jsme našli. Po katastrofickém
vytvoření Kamenného žlíbku se propadem koryta potoka terén snížil a potok
začal téct v novém spádu do ponoru dnešní Hynštovy ventaroly.
L. Slezák následně rozhodnul, že příští exkurze bude věnována výzkumu
nalezeného paleoponoru a vyslovil přesvědčení, že k tomuto výzkumu bude
zapotřebí i telegnostické detekce Richarda Cendelína.
Zápis z exkurze zapsal J. Pokorný.

L. Slezák zkoumá terén v úbočí Kamenného žlíbku.
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Obrázek nahoře : Ještě pohled na úbočí Kamenného žlíbku. Obrázek dole : Odlesnění terénu ukázalo
koryto dávného potoka.
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Obrázek nahoře : L. Slezák jako figurant v korytě dávného potoka. Obrázek dole : Pohled zpět na
odlesněné koryto dávného potoka.
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Obr. nahoře : Pohled na hypotetickou terasu. V průhledu mezi stromy je vidět zaparkované naše
auto. Asi 20 m nad ním byl L. Slezákem nalezen zmíněný paleoponor. Obr. dole : Hypotetické koryto
dávného potoka pod Horním vchodem do Ochozské jeskyně.
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Exkurzní zpráva č. 2/17 ze dne 14. března
2017.
Účastníci :

Ladislav Slezák, Richard Cendelín, Josef Pokorný

Místo exkurze : Prostor mezi trasou K a lesní cestou z Hostěnic do Mokré.
Účel exkurze :

Při minulé exkurzi (č. 1/17) byla telegnosticky zachycena anomálie pod cestou z Hostěnic do Mokré, a to ve vzdálenosti 45
m od osy odbočky cesty do Kamenného žlíbku. Šíře této anomálie byla 12,5 m. Exkurze, uskutečněná dne 14.03. měla za
úkol získat o této anomálii více informací.

Realizace úkolu : Nejprve byl zkušebně telegnosticky zaměřen rozsah anomálie,
byly vytýčeny hranice této anomálie pomocí virgulí a „šálování“ (mašlování ?) na stromech. Poté byly jednotlivé, ohraničující body zaměřeny azimutově a změřeny pásmem a zakresleny do předběžného náčrtu, který byl později upřesněn.
Výsledek exkurze : Nejprve byl zpracován soupis naměřených hodnot a následně byl na základě naměřených skutečností zpracován náčrt,
jehož smyslem je – poskytnout ucelenou představu anomalie
ve vztahu k terénu.
Podle tohoto měření bude zapotřebí přeměřit azimuty a
vzdálenosti a provést opravu některých pevných bodů trasy
K (PB K-10 až PB K-14).
Zpracovaná dokumentace = Zápis o průběhu a výsledcích exkurze č. 2 / 17.
Přílohy :

Tabulka soupisu naměřených hodnot č. T 1 / 2 – 17.
Náčrt v měřítku 1 : 500, zobrazující rozsah anomálie č. N 1 / 2
- 17.
Zmenšený náčrt v měřítku 1 : 1000 (pro úpravu základní mapy.
Fotografie.
Zápis a zpracování dokumentace provedl Josef Pokorný.
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Náčrt n 2 / 2 - 17, zmenšený do měřítka 1 : 1000 pro opravu v mapě.
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Snímek nahoře : Rozcestí do Kamenného žlíbku a pod Horní vchod Ochozské jeskyně fixuje PB K 13.
(Na snímku špatně viditelný). Snímek dole : Přiblížení PB K 13.
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Obr. nahoře : R. Cendelín v měřeném úseku (viz šálování). Obr. dole : Jiný pohled na měřený úsek.
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Oba obrázky zachycují pohled na měřený úsek
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Pohled na měřený úsek od cesty Hostěnice – Mokrá. (2 snímky).
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Exkurzní zpráva č. 3 / 17 ze dne 21. března
2017 :
Účastníci : L. Slezák, R. Cendelín, J. Pokorný.
Místo exkurze : Náhorní planina nad jeskyní Pekárnou,(od prolákliny závalu) tj.
– od pevného bodu PB P-0 k cestě, (odbočující severním směrem od lesní cesty
Hostěnice – Mokrá), a následně lemující levobřežní okraj skal Hádeckého žlebu
západně od Kamenného žlíbku.
Účel exkurze : Při ukončení prací s georadarem při exkurzi č. EZ 7 / 16 ze dne
24. dubna 2016 zde detekovala obsluha georadaru, Kalenda – Tengler anomálii,
jejíž okraje – jako Pevné body (PB T-4 a T-5) byly vyznačeny na stromě a na
sloupku hranice Maloplošné přírodní rezervace ChKO. Bylo nutné telegnostickou detekcí zjistit průběh anomálie od závalu Pekárny k cestě, případně její
pokračování za cestou.
Použité pomůcky : Kompas, pásmo, zápisník, fotoaparát, bezpečnostní páska.
Realizace úkolu : Nejprve provedli L. Slezák a R. Cendelín telegnostický průzkum uvedeného prostoru, detekovali průběh anomálie a vyznačili její hranice
šálováním (mašlováním) bezpečnostní páskou na stromech. V této době zmapoval J. Pokorný cestu od PB V-1 k PB T-5.
Poté byly jednotlivé úseky zaměřeny azimutově, změřeny délkově a zjištěné hodnoty zaznamenány. Následně bylo zjištěno, že anomálie pokračuje za
cestou přibližně směrem jiho-jihozápadním.
Výsledky exkurze : Zjištěné hodnoty byly výkresově zpracovány po návratu
z exkurze. Viz přílohy.
Přílohy – Zpracování výsledů exkurze :
Tabulka č. T1 / 3 – 17 obsahující výsledky měření anomálií.
Tabulka č. T2 / 3 – 17 obsahující hodnoty zaměření PB trasy T.
Náčrt zaměřených anomálií – Varianta 1
Náčrt zaměřených anomálií – Varianta 2 – úprava dle DPJ.
Závěrečná poznámka zpracovatele : Nejprve byly zakresleny do mapy 1 : 1000
naměřené výsledky detekce, a to tak, že byla nejprve zakreslena levá hranice
detekce (při pohledu zády k údolí) od PB T-4 k pb X5R1L (pomocný bod rozteče
R1 levá), poté byla zakreslena pravá hranice detekce a to tak, že hranice byla
1

vedena od PB T-5 k pb X6R1P (pomocný bod rozteče R1 pravá). Původní měření
bylo vedeno do okruhu, tj. od PB T-4 přes pb X5R1L na pb X6R1P a zpět k PB T5.
Zakreslování levé hranice do dílčí mapy 1 : 1000 víceméně souhlasilo s Kalendou zaměřeným bodem PB P-4. Nicméně Slezákovo tvrzení, že rozteč R1 činí
jen 5 m se ukázalo jako nerealizovatelné. Viz náčrt Varianta 1, kde rozteč při
tomto způsobu zakreslování anomálie činila 18 metrů.
Bylo evidentní, že při
měření zákonitě vznikly úchylky. Bylo nutno zjistit, co je při zakreslování naměřených hodnot podstatné a kde mohla vzniknout v měření chyba.
Protože zakreslená levá hranice anomalie, zakreslená do dílčí mapy 1 :
1000 na které se pomocný bod pb X3 nachází v azimutu 308° a ve vzdálenosti
7 m od pevného bodu, zaměřeného georadarem (?) PB P-4 se jevila jako správná, byla přeměřena vzdálenost mezi pb X5R1L a radiomajákem vyneseným
pevným bodem PB P-0. Tato vzdálenost (v terénu naměřených 79,7 m) souhlasila v mapě 1 : 1000 (naměřeno 8 cm, což je precisní výsledek), nicméně místo
naměřeného azimutu 313° činil azimut na mapě jen 292°. Zde mohlo dojít
k chybě, neboť azimut byl změřen jen v prvním ze tří úseků, na které byla měřená vzdálenost rozdělena. V tak těžkém a členitém terénu mohlo snadno dojít
k úchylkám.
Další úpravou, kterou zpracovatel při zakreslování udělal, bylo reálné
použití rozteče R-2. Podle měření této rozteče leží pomocný bod pb X1 v azimutu 84° a vzdálenosti 8,9 m od pomocného bodu pb 11. Spojnice mezi takto
zakreslenými pb X1 a pb X 11 potom mění úsek mezi pb X11 a PB T-5 z azimutu
197° na azimut 215° a vzdálenost z 18,8 m na vzdálenost 21 m.
Po tomto, dá se říci násilném zásahu do naměřených hodnot vyšly takto
dále zakreslené naměřené hodnoty v úseku R1P a R1L na 82° a 9 m, což dle
zpracovatele víceméně prakticky odpovídá situaci v terénu.
V příloze toto řeší náčrt Varianta 2.
Zpracoval : ve dnech 22. až 23. března 2017 Josef Pokorný, DPJ
(dědek praštěný jeskyněmi).
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Exkurzní zpráva č. 4 / 17 ze dne 28. března
2017 :
Účastníci : L. Slezák, R. Cendelín, J. Pokorný.
Místo exkurze : Sejkorova 4
Účel exkurze : Uzávěrka deváté ročenky Edice SE – 3.
Realizace exkurze : Byla provedena obsahová kontrola všech připravených textů. Jejich publikace byla schválena.
Připomínky byly jen k čitelnosti jednoho skenovaného dokumentu v Tématickém okruhu č. 7 – „Skaliska Evropa a Indie“.
Bylo vyřešeno otiskem špatně čitelného dokumentu a jeho
čitelným opisem.
Závěr :

Vypalování CD povoleno.

Exkurzní zpráva č. 5 / 17 ze dne 5. dubna
2017.
Účastníci :

Ladislav Slezák, Richard Cendelín, Josef Pokorný

Místo exkurze : Plošina nad jeskyní Pekárnou, hranice maloplošné přírodní rezervace.
Účel exkurze :

Původně byla plánována výzkumná činnost v jeskyni Pekárně.
Vzhledem k tomu, že dohodnutá osoba, která měla v Pekárně
provést lezecký výzkum utrpěla úraz ruky, omluvila se a byl
realizován náhradní program, který doplnil tři chybějící zaměření posic na plošině „Maloplošné přírodní rezervace Pekárna“.

Realizace úkolu : První měření – zaměření lesní cesty, tvořící západní hranici
MPR Pekárna :
Pomocný bod, od kterého bylo zaměření prováděno leží uprostřed rozcestí nad MPR Pekárna, na cestě z Hostěnic do Mokré.
Do mapy byla zaměřovaná cesta posléze zakreslovaná od průsečíku spojnice PB – V1 s osou cesty. (Viz tabulku zápisů měření č. 5 / 17 – T1, úsek 6).
Schema osy cesty – viz náčrt č. 5 / 17 – N1.
Druhé měření : Zaměření konce anomálie, která byla zaměřována při exkurzi dne 21. března 2017 (viz Exkurzní zápis č.
3 / 17). Tato anomalie byla doměřena ke dvěma pevným bodům na okraji skalního bradla. Při pohledu od skalního okraje
údolí směrem k jihu byly zaměřené body označeny jako PB-XP
(pravý, tvořený kmenem dubu se dvěma bílými pruhy) a PB-XL
(levý, tvořený dvojitým kmenem habru s vklíněnou souškou –
označeno červenou značkovací barvou).
Bylo telegnosticky ověřeno, že zaměřená anomálie pokračuje
za PB-XP a PB-XL dále ze srázu dolů.
Viz tabulku zápisu měření č. 5 / 17 – T2 a náčrt č. 5 / 17 – N2
v příloze
Třetí měření : Zaměření myšlené přímky od PB-XL k PB PP1 –
kde PB-PP1 = Portál Pekárny 1. (Olovnice spuštěná z tohoto
1

bodu před vchod Pekárny dopadla o 1,5 m jižněji než leží PBP-0mo (bod P-0 měřené osy jeskyně Pekárny). Nezaměňovat
s PB-P0 = Pevný bod vynesený na povrch radiomajákem.
Od PB-PP1 bylo provedeno další měření k bodu PB-P0 a následně od bodu PB-P0 k tabuli, označující hranici MPR Pekárna.
Viz tabulku zápisu měření č. 5 / 17 – T3 a náčrt č. 5 / 17 – N3
v příloze.
Zpracovaná dokumentace = Zápis o průběhu a výsledcích exkurze č. 5 / 17.
Přílohy :

Tabulky soupisu naměřených hodnot č. 5/17–T1, č. 5/17–T2
a č. 5/17 – T3 .
Náčrt č. 5/17-N1, č. 5/17-2 a č. 5/17-3.
- 17.

Zápis a zpracování dokumentace provedl Josef Pokorný.
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Exkurzní zpráva č. 6 / 17 ze dne 11. dubna
2017.
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Lenka Pokorná (Lampička) a Jan Němeček (Skirit) ze ZO 6 - 12 realizovali fotodokumentaci styku dna
a stropu jeskyně tam, kde se ze dna jeskyně ještě nezvedají stěny. (Realizace morfologické reambulance stěn jeskyně). Tento materiál a jeho vyhodnocení tvoří zvláštní složku dokumentace.
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Příloha k exkurzní zprávě 6 / 17 z 11.04. 2017

Fotografie z jeskyně Pekárny, 11. 04. 2017
Snímek č. 5765

1

Nahoře : (dále jen N) snímek č. 5 762

Dole : (dále jen D) snímek č. 5 763
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N : 764

D : 766

3

N : 767

D : 768

4

N : 769

D : 770

5

N : 771

D : 772

6

N : 773

D : 774

7

N : 775

D : 776

8

N : 777

D : 778

9

N : 780

D : 782

10

N : 783

D : 784

11

N : 785

D : 786

12

N : 787

D : 788

13

N : 789

D :790

14

N : 791

D : 792

15

N : 793

D : 794

16

N : 795

D : 796

17

N : 797

D : 798

18

N : 799

D : 800

19

N : 801

D : 802

Zleva doprava : Lenka Pokorná (Lampička), Jan Němeček (Skirit) Josef Pokorný,
Richard Cendelín, Ladislav Slezák.
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Příloha k exkurzní zprávě č. EZ 6 / 17 ze dne 11.04. 2017.

Komentář a vyhodnocení akce fotografování
bočních partií jeskyně Pekárny v prostoru
mezi PB 57,6 a PB 30, ležících na ose jeskyně.
Komentář pro SE - 3 :
Vyslechl jsem Vaši informaci o tom, že snímky, které pořizoval tandem
Lampička (Lenka) / Skirit dne 11.04. 2017 v jeskyni Pekárně jsou podle vás nepoužitelné, neboť nejdou vyhodnotit. Podmínky k dosažení jakéhokoliv výsledku našich snah jsou jen takové, jaké dokážeme vytvořit. Já si vůbec nemyslím,
že nejdou vyhodnotit a proto se o to v příloze pokusím.
Než to ale udělám, dovolte mi, abych vyslovil svůj názor na realizaci prací, prováděných 11.04. Jistá nedokonalost snímků není zaviněna lajdáckou prací
aktérů, ale technickými podmínkami, které jsou hranicí možností, na kterých se
pohybujeme. To byste už mohli jednou pochopit !
Ani mne však nenapadlo zaznamenávat každý jednotlivý záběr pro jeho
vyhodnocení. Spoléhal jsem se totiž na Vaši koordinaci a nechtěl jsem do ní
zasahovat. Naše babička vždycky říkávala : „Čím víc pastejřů, tím hůř pasou !“
Pokud Vás nenapadlo podrobně zachycovat a poznamenávat to, co aktéři – lezci vidí a popisují, je to váš problém, ne můj.
Je zřejmé, že takové detailní fotografování detailů jeskynního stropu a suti pod ním není jednoduché. Ale vůbec si nemyslím , že by to byla práce nepřínosná a pro nemožnost exaktního vyhodnocení nepoužitelná. Já s tímto názorem prostě nemohu souhlasit !!! Při troše snahy při vyhodnocování a při logické
úvaze to vyhodnotit lze.
Když už jsem v tom komentáři, tak mi dovolte vysvětlit základní podmínky takové práce. Od začátku jsem se vám snažil vysvětlit, že snímky jdou chronologicky za sebou (tj. následují jeden za druhým v řadě a podle toho je nezbytné k nim přistupovat). Tomu jste nechtěli rozumět. A to je zase váš problém.
Míchali jste obrázky mimo časovou posloupnost, a výsledek toho byl váš názor,
že je to k ničemu. Já si to ale nemyslím, a z úžiny Termopylské se neustupuje,
protože není kam !
Ale, co bych Vám vysvětloval, máte oči a mozek, tak to používejte !
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Vyhodnocení získaného fotomateriálu nevýznamným krasovým
čunitelem DPJ, tj. Dědkem Praštěným Jeskyněmi :
Sektor „A“ :
Poznámka L. Slezáka :

Komentář DPJ :
Sektor „A“ dokumentují tři snímky. Snímek č. 762,763 a 764.
Snímek č. 762 je poněkud neostrý, zřejmě došlo při stisku spouště k chvění obtížně aretovaného fotoaparátu. Nicméně je zřetelná skalní modelovaná stěna
přecházející do stropu jeskyně a pod ní se nachází sintrem stmelená vápencová
suť. Nevím, co je myšleno sintrovou římsou. V pravém rohu snímku je značně
ploše zachycen jakýsi výstupek, který se mi na dalších snímcích jeví spíše jako
skalní zrcadlo (tj. posun skalních desek).
Snímek 763 je zaostřen spíše na stropní partii. Nicméně, tentokrát je záběr a
zřetelný. Na tomto snímku je zřetelná i římsa, či skalní zrcadlo, nebo co to
vůbec je.
Snímek 764 nám přibližuje rozhraní mezi stropem a sintrem tmelené ostrohranné kamenné sutě.
_________________________________________________________________________________________________________________

Sektor „B“ :
Poznámka L. Slezáka :

Komentář DPJ :
Dokumentování sektoru „B“ zachycují snímky č. 765, 766, 767 a 769.

2

Snímek 765 přibližuje konfiguraci stropu a kamenné suti. Tam, kde jsou mezi
kamennou sutí mezery, je zřejmé, že leží na hlíně.
Snímek 766 zabírá širší rozsah stropu i kamenné sutě oproti snímku 765.
v mezerách je hlína zřetelnější.
Snímek 767 – na tomto snímku ustupuje konfigurace stropu do jakéhosi výklenku či ponoru. Je zřetelně vidět, že kameny suti leží na hlíně.
Snímek 768 byl pro neostrost vypuštěn, nahrazuje jej snímek č. 769, který je
dostatečně ostrý. Tam, kde jsou mezi kamennou sutí pod stropem mezery, je
zřejmé, že leží na hlíně.
_________________________________________________________________________________________________________________

Sektor „C“ :
Poznámka L. Slezáka :

Komentář DPJ :
Dokumentování sektoru „C“ zajišťují snímky č. 770,771 a 772,
Snímek 770 navazuje na snímek č. 769 z konce sektoru B, jde tedy o pokračování stropu jeskyně do sektoru C.
Snímky 771 a 772 zachycují pozvolné zapadání sedimentů, což je v relaci s poznámkou L. Slezáka.
_________________________________________________________________________________________________________________

Sektor „D“ :
Poznámka L. Slezáka :

Komentář DPJ :
Dokumentování sektoru „D“ zajišťují snímky č. 773, 774, 775, 776, 777,
778, 780 a 782. Snímky č.779 a 781 byly vadné (neostré) proto byly vypuštěny.
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Snímky 773 a 774 zachycují výklenek (dle Slezákova popisu). Zda dno pod sutí
je skalní si netroufám tvrdit. Pásmo na snímku potvrzuje, že zde byla měřena
vzdálenost spojení stropu a dna od osy jeskyně.
Snímky 775 a 776 se (podle mého) snaží co nejvíce přiblížit k výklenku. Na
snímcích je vidět, jak Lenka fotografovala přes svoje vpřed natažené nohy, aby
záběr co nejvíce přiblížila.
Snímek 776 přináší záběr stropu jeskyně.
Snímky 778, 780 a 782 přináší další konfiguraci stropu a dna. Předpokládám, že
záběry se posouvají směrem k severu ( k sektoru „E“).
_________________________________________________________________________________________________________________

Sektor „E“ :
Poznámka L. Slezáka :

Komentář DPJ :
Dokumentování sektoru „E“ patrně přináší snímky č. 783,784,785,786,
787a 788.
Snímky 783 a 784 ještě zachycují spojení stropu a osypu dna.
Snímky 785 a 786 zachycují přechod k jakémusi výklenku do západní stěny.
Snímky 787 a 788 zachycují tento výklenek v západní stěně jeskyně.
_________________________________________________________________________________________________________________

Sektor „F“ :
Poznámka L. Slezáka :
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Komentář DPJ :
V souladu s poznámkou L. Slezáka v jeho „Komentáři k prováděným
pracem“ je bod 0 totožný s bodem PB 57,65. Jde tedy tentokrát o výklenek ve
východní stěně, (nazval jsem jej pracovně Sektor „F“ ) ve které byl náš zájem
ještě rozšířen o kořen stromu ve Východní chodbě (pracovní název Sektor „G“).
Dokumentování sektoru F zachycují snímky 789,790,791 a 792.
Snímky 789 a 791 zachycují pohled do výklenku s jakýmisi sintrovými výrony.
Snímek 790 zachycuje (podle mého) levý bok prostoru, který je zobrazen na
snímcích 789 a 791.
Snímek 792 zachycuje pohled doprava od snímku 791 a snímek 793 zachycuje
další posun kamery doprava. To, co je na pravém okraji snímku č. 792 je při
podrobné prohlídce snímku 793 na jeho levém okraji !
_________________________________________________________________________________________________________________

Sektor „G“ :
Odborníci Pracovní skupiny SE – 3 požadovali ještě zdokumentovat kořen. Takže jsem tuto partii, ležící (podle mého) v již dříve pracovně nazvané
„Východní chodbě“ (možná svévolně) nazval pracovně Sektor „G“.
Tady už „Slezákova poznámka“ či Slezákovo vyjádření žádné nebylo. Ono
vlastně následovalo až potom, až viděli snímky. Ale napřed mi dovolte, abych
vysvětlil, co tam vidím já !
Přiznám se (ke své škodě) že já jsem ve Východní chodbě nikdy nebyl,
protože jsem necítil potřebu se tam „montovat“. Takže jsem ten kořen vlastně
nikdy neviděl. Jsem ale tak domýšlivý, že si o sobě myslím, že mám optimální
prostorovou představu. Takže si troufám, na rozdíl od Vás snímky kořene konstruktivně vyhodnotit. Vzhledem k tomu, že snímek 795 je patrně nasvětlován
zdola (předpokládám, že ležícící osobou), vidíme v pravém rohu snímku trčící
balvan. Kořen se zřejmě nachází v kamenné suti nad ním.
Na snímku 796, při změně osvětlení je už vidět, že tento balvan vrhá stín. Takže
to, co vidíte na obrázcích 797,798 a 799, to není jakási záhadná díra ve vašich
představách, to je pořád ten zatracený šutr a jeho stín !!! Nepochopím, proč
jste s tím obrázkem pořád točili jako vítr v bedně a nakonec jej odhodili, že to
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není k ničemu. Já jsem hluboce přesvědčen, že čtyřhodinová práce dvou lidí,
pinožících se v suti mezi šutry nesmí být k ničemu, musí být využita !!!
Protože jste mne svými řečmi o tom, že je to k ničemu, nasrali do nepříčetnosti, octl jsem se zase v úžině Termopylské. (Z úžiny Termopylské se neustupuje, protože není kam !). Ale snad ten konec bude dobrý a tak by mohlo
být zase všechno dobré !
Zbývá mi ještě vyhodnotit dva snímky, a to snímek 801 a 802. Je na nich opět
náš starý známý kořen, tentokrát opět nasvětlený zdola, ale z jiného úhlu pohledu.
Citace z práce Martina Kříže a Floriána Koudelky : „Jeskyně moravského krasu –
skupení druhé a třetí“
Komín dal jsem vyčistiti na tři metry vysoko; skalní stěny byly vymleté od vod
a komín podobal se studni ve skále vytesané; od povrchu (z leva) vnikal do
komína silný kořen stromový.
Komentář L. Slezáka :
Z uvedeného je zřejmé, že kořen se nachází v horní části popisovaného komína
v závalu a tudíž snímky byly pořizovány zdola nahoru !

6

Exkurzní zpráva č. 7 / 17 ze dne 23. dubna
2017.

Kalendovy přílohy :

1

2

3

Hruškovy mapy :
Ing Jiří Hruška, kdysi také člen ČSS, ZO 6 – 11, prováděl někdy v polovině
devadesátých let dvacátého století v předpolí těžebního prostoru Velkolomu
Mokrá v okolí jeskyně Pekárny geofyzikální výzkum, pro firmu u které pracoval.
Zúčastnil se s námi mimo jiné i georadarového měření dne 23. 04. 2017 a
u Dr. Kalendy vzbudil zájem nejen svými znalostmi a zkušenostmi z těchto prací,
ale i mapami, které předložil.
Když o tyto mapy projevil Dr. Kalenda zájem, neváhal Jiří Hruška dát je
pro výzkum okolí Pekárny k dispozici.

1

2

Toto je Hruškova mapa okolí Pekárny. Severní hranici této mapy tvoří cesta
Kamenným žlíbkem. Skutečná vzdálenost mezi křížky je 200 m

3

4

5

Oproti loňsku jsou použity jiné elektrody.

1

2

3

4

Obr. dole : Zleva doprava : Ing J. Hruška, Mgr L. Slezák, R. Cendelín, Ing R. Tengler, RNDr P. Kalenda
Foto J. Pokorný.
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Exkurzní zpráva č. 8 / 17 ze dne 2. května
2017.
Účastníci : L. Slezák, R. Cendelín, J. Pokorný.
Místo exkurze : Kamenný žlíbek, skalisko s třemi šipkami.
Účel exkurze :

Ověřit zjištění georadaru.

Realizace exkurze : Bylo provedeno zaměření skaliska „Tři šipky“ ve vztahu na
PB K 20 v Kamenném žlíbku. Poté byla telegnosticky detekována georadarem zjištěná anomálie, bylo provedeno její vyznačení a zaměření.
Závěr :

Pro nedostatky v zápisu měření je nutno provést korekci měření.

Přílohy :

Fotografie
Slezákův náčrt.

1

2

3

Horní obrázek zachycuje skalisko, v jehož jednom bloku jsou vyryty tři šipky, směřující dolů. Šipky jsou již téměř nečitelné. Lze předpokládat, že je to práce VDT. Dolní snímek zachycuje situaci nad skaliskem. (Červeně vyznačen bod „Sk“).

4

L. Slezák ukazuje šipky vyznačené na skalisku.

5

Na předchozích snímcích L. Slezák ukazuje postupně jednotlivé šipky (nejsou na fotografii viditelné – jde
patrně o značky VDT z období před 2. Svět. válkou) Na dolním snímku jsou šipky na fotografii vyznačeny.
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Snímek nahoře zachycuje situaci kolem prvního Kalendova kolíku (PB K-1). Dolní obrázek zachycuje stále situaci kolem prvního Kalendova kolíku (PB K-1). Nasvědčuje tomu balvan a za ním pohozené pásmo.
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Snímek nahoře zachycuje situaci kolem druhého Kalendova kolíku. (PB K-2) Na snímku dole je zachycen červeně vyznačený bod „Sk“ na
horním okraji skalky, kterou jsme nazvali „Skalka tří šipek“. Od tohoto bodu bylo provedeno měření jak k PB K-20 v Kamenném žlíbku,
tak k prvnímu, druhému a třetímu Kalendově kolíku.
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Tyto dva obrázky jsou již z následující exkurze (EZ 9 / 17). Na horním snímku je druhý kolík (K-2) vpravo od batohu. Spodní snímek zachycuje
celou označenou anomálii včetně druhého kolíku K-2. Existoval vůbec třetí kolík ? Jestli ano, proč jsem ho v 8. Exk. nevyfotografoval, když
jsem vyfotografoval K-1 a K-2 ? Zavinilo to moje „střídavé pominutí smyslů“, nebo třetí kolík nikdy nebyl ? Kdo to ví, odpoví ?

9

Slezákova mapka zaměření Feitlovy jeskyně (jeskyně pod Skaliskem tří šipek).
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Exkurzní zpráva č. 9 / 17 ze dne 9. května
2017.
Účastníci : J. Pokorný, M. Jež.
Místo exkurze : Kamenný žlíbek, skalisko s třemi šipkami – přeměření.
Jeden z meandrů paleopotoka v Kamenném žlíbku – zaměření.
Účel exkurze :

Zaměření.

Realizace exkurze : Bylo znovu provedeno zaměření od PB F1 skaliska „Tři šipky“ a pokračování tahu přes tři kolíky včetně vyznačených
rozrážek.
Bylo provedeno zaměření meandrujícího koryta paleopotoka od cesty v Kamenném žlíbku u PB K-15 zpětně k cestě u PB
K – 13.
Přílohy :

Náčrt č. N 1 – 9 / 17 – 9.05. 2017 zaznamenává pokus o revizi
výsledků měření 8. exkurze dne 2.05. 2017.
Tabulka T 1 – 9 / 17 – 9.05. 2017 je přílohou náčrtu N 1 – 9 /
17 a uvádí naměřené hodnoty.
Náčrt č. N 2 – 9 / 17 – 9.05. 2017 zaznamenává zaměření a zakreslení koryta dávného paleopotoka v horní části Kamenného žlíbku.
Tabulka č. T 2 – 9 / 17 – 9.05. 2017 je přílohou náčrtu N2
Náčrt č. N 3 – 9 / 17 – 9.05. 2017 je pokusem zjistit a zaměřit
správnou polohu linky VN.
Fotografie.

1

2

3

4

5
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Exkurzní zpráva č. 10 / 17 ze dne 23. května
2017.
Účastníci :

Ladislav Slezák, Richard Cendelín, Milan Jež, Josef Pokorný.

Místo exkurze : Plošina mezi linkou VN a východním svahem Kamenného
žlíbku.
Účel exkurze : Zmapovat telegnostickou detekci Jezevčí jeskyně – její
pokračování. Tato práce navazuje na přerušenou práci při exkurzi č. 5 / 15 ze dne 19.05. 2015.
Realizace exkurze : Od koncových bodů posledního zaměření bylo pokračováno
ve sledování a mapování detekce. Byly měřeny rozteče mezi
PB pravé a levé strany předchozího měření (19.05. 2015) Tato
měření roztečí pomohla při koncové úpravě polygonu. Bylo také zaměřeno ústí jeskyně Puklinové.
Přílohy :

Tabulka č. T 1 – 10 / 17, list 1 a 2 – výsledky měření.
Náčrt (plánek) N 1 – 10 / 17 navazuje na EZ č. 5 / 15 z 19.05.
2015
Počítačové zpracování polygonu dle Milana Ježe.

1

2

3

4
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Exkurzní zpráva č. 12 / 17 :
ze dne 27. června 2017.

(Sektor „D“).

Účastníci : J. Pokorný, M. Jež.
Místo exkurze : Lesní cesta od Čistírny odpadních vod v Hostěnicích do Mokré.
Pěšina od Kamenného žlíbku k Trojáku.
Účel exkurze :

Zaměření určitých pasáží těchto cest, potřebné pro podklad
mapování sektoru „D“.

Realizace exkurze : Bylo provedeno zaměření 12 polí na lesní cestě Hostěnice Mokrá za odbočkou k anomáliím nad jeskyní Pekárnou. Orientačním bodem ukončení záměru je listnatý strom s dvěma
bílými pruhy ve vzdálenosti 331 m od uvedené odbočky (rozcestí).
Bylo provedeno kontrolní přeměření pevných bodů mezi PB
K – 11 až K – 7, v místech, kde byl kácen les. (Po stromu, označeném jako K – 8 zbyl jen pařez – nyní PB K – 8p).
Zaměření meandrujícího koryta dávného paleopotoka od PB
K – 13 zpět směrem k PB – O0 (čti Ó nula) nemohlo být realizováno, neboť kriticky zarostlo vegetací.
Přílohy :

List č. 1 / 12 – 17 = tabulka se zápisem naměřených hodnot
na cestě Hostěnice – Mokrá.
List č. 2 / 12 – 17 = tabulka se zápisem naměřených hodnot
mezi PB K – 11 a PB K – 7.

Naměřené hodnoty byly zakresleny přímo do mapy sektorů „C“ a „D“
v měřítku 1 : 1000.
Zápis z exkurze zpracoval Josef Pokorný.

Exkurzní zpráva č. 13 / 17 :
ze dne 4. července 2017.
Účastníci :

(Sektor „D“).

L. Slezák, R. Cendelín, M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Kaprálův mlýn a vývěry Říčky V-1 a V-2.
Terén, sousedící s Maloplošnou přírodní rezervací Pekárna.
(MPPR Pekárna)
Účel exkurze :

Provedení a zaměření telegnostické detekce směrem na jih od
cesty, tvořící západní hranici MPPR Pekárna – nalezení pokračování anomálie směrem k jihu.
Natažení polygonu od PV 35 k severní hraně skalního bradla,
tvořícího severní hranici MPPR Pekárna. (PV = průzkumný
vrt).

Realizace exkurze : Účastníci přijeli na Kaprálův mlýn, kde L. Slezák hodlal získat
informace o stavu vytékajících vod z vývěrů Říčky V-1 a V-2,
což se pro nepřítomnost odborné pracovnice nezdařilo. Poté
skupina přešla k vývěrům, kde M. Jež provedl průzkum vývěru
V-1. Popis této akce je ve zvláštní zprávě L. Slezáka, která je
přílohou této exkurzní zprávy.
Poté se Pracovní skupina přemístila na cestu, tvořící západní
hranici MPPR Pekárna.
Zatím, co dvojice L. Slezák – R. Cendelín prováděla detekci,
tj. vyhledávání pokračování dříve naměřené anomálie od
skalního bradla k cestě, dvojice M. Jež – J. Pokorný postoupila
k PV 35 a od něj šla v azimutu 0° / 360° k okraji skal, kde vytvořila PB-Z a od něj vedla polygon k PV 35. Po ukončení této
činnosti přešla druhá dvojice k první dvojici a společně zaměřili a zakreslili průběh anomálie, kterou mezitím první dvojice
detekovala.
Přílohy :

List č. 1 / 13 – 17 = tabulka se zápisem naměřených hodnot
polygonu detekované anomálie.

1

List č. 2 / 13 – 17 = tabulka se zápisem naměřených hodnot
polygonu mezi PB-Z a PV 35.
Plánek P1 – 13 / 17 dokumentující zaměřenou anomálii (náčrt
dílčího zpracování).
Dílčí zpráva L. Slezáka.
Naměřené hodnoty byly zakresleny přímo do mapy sektoru
„D“ v měřítku 1 : 1000.
Zápis z exkurze (s výjimkou zprávy L. Slezáka) zpracoval Josef
Pokorný.

2

3

4

5

Povodňové koryto Říčky je suché, což je v tomto ročním období obvyklé. Co je ale neobvyklé je to, že
z vývěru V-1, ze kterého vytékala od nepaměti voda vždycky, dnes voda nevytéká.
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Obr. nahoře : Nahlédneme-li dovnitř, do vývěru, vidíme jen vlhké bahno, ale vodu žádnou.
Obr. dole : Vývěr V-2 zatím funguje a voda z něj vytéká.
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Obr. nahoře : Ty betonové překlady jsou historickou vzpomínkou na Honzu Hynšta, který je sem
přinesl na zádech až z Ochoze.
Obr. dole : Pohled do koryta vývěru V-2.
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Obr. nahoře : Pozorně posloucháme výkladu L. Slezáka….… Obr. dole : Vody vývěru V-2 vytékají do
suchého koryta Říčky.

9

Foto J. Pokorný a M. Jež.
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Exkurzní zpráva č. 14 / 17 ze dne 1.08.2017 :
Účastníci :

M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Terén, sousedící s Maloplošnou přírodní rezervací Pekárna.
(MPPR Pekárna). Zmapování pěšiny jdoucí po okraji levobřežního skalního bradla Hádeckého žlebu od jeskyně Pekárny na
západ.
Účel exkurze :

Zmapovat pěšinu od PB Z-101 až k jeskyni Kůlničce pro další
možný telegnostický výzkum.

Vysvětlující poznámka : Pěšina začíná v Kamenném žlíbku, kde u PB K-15 odbočuje z cesty Kamenným žlíbkem do terénu, vine se terénem
až nad portál jeskyně Pekárny a odtud pokračuje po okraji
skal směrem na západ. Při exkurzi č. 13 / 17 jsme propojili
průzkumný vrt č. PV-35 zaměřeným polygonem s bodem na
této pěšině
Realizace exkurze : Při této exkurzi jsme vyznačili pevné body na okraji plošiny
barvou a číslováním. Značení trasy Z na západním okraji
bradla před Kamenným žlíbkem jsme ukončili PB Z-39 a Z40 v oblasti jeskyně Adlerovy. Nyní jsme chtěli pokračovat ve
značení Z západního okraje bradla za Kamenným žlíbkem,
ale bylo nutné značení pro přehlednost odlišit. Proto jsme
zvolili značení Z 101 a další. Jako PB Z-101 jsme označili západní výchozí bod telegnostické anomálie, zaměřené při exkurzi č. 3 / 17 dne 21.03.2017. PB, vynesený při exkurzi 13 /
17 jsme doměřili tak, že mu bylo přiděleno označení Z-105.
Odtud jsme dále pokračovali až k PB Z-110, kde bylo měření
pro neúměrné vedro (37°C) ukončeno. Dalším důvodem
ukončení měření byla nemožnost najít v hustém lesním porostu jeskyni Kůlničku (Ř-21, JESO 1433). Při průzkumu členitého skalnatého terénu M. Ježem byla nalezena jeskyňka
Ř-18 (JESO 1410) kterou jsme zakreslili – viz náčrt a tabulka
měření.

Přílohy :

List č. 1 / 14 – 17 = tabulka se zápisem naměřených hodnot
polygonu zaměřených pevných bodů v terénu.
Náčrt N 1 – 14 / 17

Exkurzní zpráva č. 15 / 17 ze dne 15.08.2017 :
Účastníci :

L. Slezák, M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Terén, sousedící s Maloplošnou přírodní rezervací Pekárna.
(MPPR Pekárna). Nalézt jeskyni Kůlničku, zaměřit ji ve vztahu
k PB-110.
Účel exkurze :

Nalézt jeskyni Kůlničku, zaměřit ji ve vztahu k pevnému bodu
PB-110.
Získat potřebné údaje pro mapu sektoru „D“.
Pro potřebu L. Slezáka nalézt – lokalizovat pozice některých
vrtů, prováděných Velkolomem Mokrá.

Vysvětlující poznámka : Pro kompletaci mapy sektoru „D“ kterou už nezbytně
potřebujeme pro získání současného přehledu jak telegnostickou detekcí, tak georadarem zaměřených anomálií (podzemních dutin či tektonických poruch) jsme potřebovali realizovat zaměření jesk. Kůlničky. Mapa tím nebude dokončena, kopie budou používány jako dílčí mapa a na originál mapy
budou dále zakreslována nová zjištění.
Realizace exkurze : Po dosažení trasy Z- 100 se vydal L. Slezák stezkou vedoucí
k jeskyňce č. Ř-18 a po ,odbočení z ní na západ se mu podařilo najít jeskyni Kůlničku. Zbývající dva členové exkurze postoupili k PB 110. Díky použití vysílaček jsme se mohli v terénu
navzájem informovat, takže díky navigování L. Slezáka provedl M. Jež ve velmi těžkém terénu srázných skal propojení
trasy Z 100 zaměřením tří pevných bodů (A, B, C,) s jeskyní
Kůlničkou.
Poté provedl L. Slezák telegnostickou detekci okolí jeskyně
Kůlničky. Výsledek této detekce zakreslí do mapy dodatečně.
Na závěr exkurze se rozestoupená rojnice tří účastníků snažila najít lokalizaci L. Slezákem hledaného vrtu, což se podařilo
M. Ježovi. L. Slezák zakreslil nalezený vrt do své mapy vrtů a
exkurze byla ukončena.

Přílohy :

List č. 1 / 15 – 17 = tabulka se zápisem naměřených hodnot.
Náčrt č. 1 /15 – 17 – nákres propojení trasy Z 100 s jeskyní
Kůlničkou.

Exkurzní zpráva č. 16 / 17 ze dne 18.09.2017 :
Účastníci :

L. Slezák, A. Tůma (Správa ChKO-Mk), J. Pokorný.

Místo exkurze : Vrt ve Studénčném žlebu – seznámení A.Tůmy se získanými
poznatky.
Seznámení A. Tůmy s poznatky detekcí zjištěné lokality, kterou
jsme nazvali Feitlova jeskyně.
Kontrola Vývěru Říčky I a Vývěru Říčky II. Návrh testování
přítoků.
Další akce této exkurze : Návštěva obecního úřadu, předjednání přednášky a
její plánování na listopad. Jednáno s pí starostkou Alenou Kovaříkovou a s místostarostou p. Ondřejem Mlejnkem.
Účel exkurze :
Vysvětlující poznámka :
Realizace exkurze :
Přílohy : Vrt ve Studénčném žlebu. Náčrt. (Autor L.Slezák)
Fotografie L.Slezáka a A. Tůmy u Feitlovy jeskyně.
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Exkurzní zpráva č. 17 / 17 ze dne 19.09.2017 :
Účastníci :

L. Slezák, M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Terén mezi Maloplošnou přírodní rezervací Pekárna, (MPR-P)
a lesní cestou Hostěnice – Mokrá.,
Další akce této exkurze : Návštěva Kaprálova mlýna a projednání testování vývěru vod na Vývěru I a Vývěru II Říčky. Jednáno s M. Medkem
a P.
Realizace exkurze : Bylo pokračováno v měření anomálie, pracovně nazvané
„Pekárna IV.“ Viz začátek měření v Exk. zprávě č. 3/17 ze dne
21.3. 2017 a exk. zprávu č. 13/17 ze dne 4.07.2017. Exk. zpráva č. 17/17 z 19.09.2017 navazuje na tato měření.
Přílohy :

Tabulka č. T1 – 17/17 = záznam naměřených hodnot.
Náčrt č. N1 – 17/17 = náčrt polygonu naměřených hodnot.
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Exkurzní zpráva č. 18 / 17 ze dne 11.10.2017 :
Účastníci :

M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Pěšina příchodu k jeskyni „Kůlnička“ a její nejbližší okolí.
Účel exkurze :

Zmapovat pěšinu od bodu 0, který leží na stezce mezi PB Z107 a PB-108 až k jeskyni Kůlničce pro další možný telegnostický výzkum.

Vysvětlující poznámka : Při exkurzi č. 13 / 17 jsme propojili průzkumný vrt č.
PV-35 zaměřeným polygonem s bodem PBZ-105 na této
stezce. Pěšina začíná na stezce, vedoucí od portálu jeskyně
Pekárny po horním okraji skal nad údolím Říčky trasou Z-101
dále na západ, a to v bodě 0, který leží mezi PB-107 a PB-108.
Odtud byly zaměřeny a zmapovány PB-C-0 až PB-C-2 při exkurzi č. 14/17 dne 1.08.2017. Při současné exkurzi č. 19/17
pokračovalo zaměření od PB-C-2 až k PB-C-8 a dalších PB
v okolí jeskyně Kůlničky.
Realizace exkurze : Při této exkurzi jsme zaměřili a vyznačili zaměřené pevné
body trasy C na terase pod okrajem skal barvou a číslováním.
Poté byly zaměřené údaje zpracovány a zakresleny do schematické mapky v příloze. Také byly pořízeny doplňující fotografie.
Přílohy :

Náčrt N-1-19/17
Náčrt N-2-19/17
Zápis – tabulka naměřených hodnot – list č 1 – 19/17
Fotografie
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Dva záběry jeskyně Kůlničky.

Na dvou snímcích níže – svah nad Kůlničkou. Ve stěně vpravo jeskyňka Ř-20,
jeskyně „Nad Kůlničkou“ (objekt „X“), nahoře objekt „Y“.
4
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Exkurzní zpráva č. 19/17 ze dne 17.10.2017.
Účastníci :

L. Slezák, R. Cendelín, M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Prostor mezi lesní cestou, tvořící západní hranici MPR
Pekárna a zpevněnou lesní cestou z Hostěnic do Mokré.
Účel exkurze :

Telegnosticky zaměřit a zmapovat pokračování anomálie,
pracovně nazvané „Pekárna II“. Zbude-li čas, provést telegnostický průzkum v okolí jeskyně „Kůlnička“.

Vysvětlující poznámka : Anomálie, pracovně nazvaná „Pekárna II“ byla detekována již při exkurzi č. 7/15 dne 14. dubna 2015. Průběh
této anomálie začíná na hranici závalu a pokračuj9/e jižním
směrem (viz dokumentaci v exkurzních zprávách). Následně
jsme se věnovali jiným výzkumným úkolům. Vzhledem k tomu, že současná situace našich výzkumů vykazuje jisté nové
souvislosti, bylo nutno v zaměření této anomálie postoupit
dál.
Realizace exkurze : Při této exkurzi byly L. Slezákem a R. Cendelínem telegnosticky vyznačovány hranice anomálie a M. Ježem a J. Pokorným pomocí buzoly a pásma zaměřeny. Posléze J. Pokorný
zkreslil zaměřené hodnoty do náčrtu.
Telegnostický průzkum okolí jeskyně Kůlničky byl proveden
bez výrazného výsledku. Případné doplnění poznatků dodá L.
Slezák.
Přílohy :

Zápis – tabulka naměřených hodnot – list č. 1 – 19/17,
– list č. 2 – 19/17,
Náčrt N-1-19/17
Kopie „Mapa sektorů „C“ a „D“ ve formátu A4 – pro přehled
souvislostí.
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Exkurzní zpráva č. 20/17 ze dne 24.10.2017.
Účastníci :

L. Slezák, M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Okolí jeskyně „Naproti vývěru“ ( č. Ř 33, č. JESO MK 1442).
Cesta od můstku před Vývěrem I. (pevný bod PB T37 až PB
T1) k Ochozské jeskyni (trasa T).
Účel exkurze :

Prověření možností výskytu telegnostických anomálií. Pokudse vyskytnou, zaměřit a zakreslit.

Vysvětlující poznámka : V levobřežní stěně tohoto prostoru se patrně nachází
dávné chodby původního odvodňování krasu do dnešního
údolí řeky Litavy, (v inkriminované době patrně dávného toku
řeky Moravy). Bylo zapotřebí zjistit, zda tyto chodby nepodchází údolí Hádeckého žlebu (údolí potoka Říčky) a nezasahují
pod pravobřežní stěnu, potažmo pod Lysou horu, což byl jeden z předpokladů rozsahu dávného odvodňovacího systému.
Realizace exkurze : První anomálie byla zjištěna v těsné blízkosti jeskyně „Naproti Vývěru“. Viz náčrt N1 – 20/17 v příloze. Druhá anomálie
(zjištěná již dříve) se nachází za rozcestím Kamenný žlíbek –
Ochozský žlíbek, podchází cestu (trasa T) v prostoru PB T9 až
PB T10 a ještě 8,5 m za PB 10 směrem k PB 11. Celková šíře
této anomálie = 21,90 m. Viz náčrt N2 – 20/17 v příloze.
Třetí anomálie se nachází v blízkosti studny před Ochozskou
jeskyní a přetíná cestu (trasa T) v prostoru mezi PB T2 a PB
T3. Viz náčrt N3 – 20/17 v příloze.
Přílohy :

List č. 1 – 20/17 (Tabulka zápisu měření)
Náčrt č. N1 – 20/17 – základní verse
Náčrt č. N1 – 20/17 – zvětšená a vybarvená verse
List č. 2 – 20/17 (Tabulka zápisu měření)
Náčrt N2 – 20/17 – základní verse
Náčrt N2 – 20/17 – zvětšená a vybarvená verse
List č. 3 – 20/17 (Tabulka zápisu měření)
Náčrt N3 – 20/17 – základní verse
Náčrt N3 – 20/17 – zvětšená a vybarvená verse.

Zpracoval : J. Pokorný
1

Náčrt č. N1 – 20/17
Telegnostická anomálie před jeskyní „Naproti Výtoku“, č. Ř – 3, č. JESO MK 1442.
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Náčrt č. N2 – 20/17
Telegnostická anomálie probíhající přes cestu trasy T,
mezi soutokem Ochozského potoka s Říčkou a Ochozskou jeskyní (dolní vchod), v prostoru pevných bodů
PB T9 a TZ 10.
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Náčrt č. N3 – 20/17
Telegnostická anomálie v blízkosti dolního vchodu do
Ochozské jeskyně, na cestě v trase T, v prostoru mezi
pevnými body PB T1 až T3, v blízkosti studny u Ochozské jeskyně s odchýlením k Bílé skále.
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Exkurzní zpráva č. 21/17 ze dne 7.11.2017.
Účastníci :

M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Okolí jeskyně „Naproti vývěru“ ( č. Ř 33, č. JESO MK 1442).
Cesta od můstku před Vývěrem I. (pevný bod PB T37 až PB
T1) k Ochozské jeskyni (trasa T).
Účel exkurze :

Upřesnění telegnostických anomálií zjištěných v průběhu minulé exkurze č. 20. Zaměřit a zakreslit potřebná upřesnění.

Vysvětlující poznámka : V levobřežní stěně tohoto prostoru se patrně nachází
dávné chodby původního odvodňování krasu do dnešního
údolí řeky Litavy, (v inkriminované době patrně dávného toku
řeky Moravy). Bylo zapotřebí zjistit, zda tyto chodby nepodchází údolí Hádeckého žlebu (údolí potoka Říčky) a nezasahují
pod pravobřežní stěnu, potažmo pod Lysou horu, což byl jeden z předpokladů rozsahu dávného odvodňovacího systému.
Realizace exkurze : První anomálie byla zjištěna v těsné blízkosti jeskyně „Naproti Vývěru“. Viz náčrt N1 – 20/17 v příloze. K této anomálii
je zapotřebí zaměřit a zakreslit portál Vývěru I. (Viz doplněný
náčrt N1 – 20/17). Doplnění je zakresleno na náčrtu N1 –
21/17.
Druhá anomálie (zjištěná již dříve) se nachází za rozcestím
Kamenný žlíbek – Ochozský žlíbek, podchází cestu (trasa T)
v prostoru PB T9 až PB T10 a ještě 8,5 m za PB 10 směrem
k PB 11. Celková šíře této anomálie = 21,90 m. Viz náčrt N2 –
20/17 v příloze. Zde je zapotřebí zaměřit Křížovu jeskyni,
která v mapové dokumentaci sektorů chybí a abri, z něhož
anomálie vychází (viz doplněný náčrt N 2 – 20/17). Doplnění
je zakresleno na náčrtu N2/3 – 21/17. Tento náčrt zahrnuje
doplnění druhé i třetí anomálie, neboť si to situace při zaměřování vyžádala.
Třetí anomálie se nachází v blízkosti studny před Ochozskou
jeskyní a přetíná cestu (trasa T) v prostoru mezi PB T2 a PB
T3. Viz náčrt N3 – 20/17 v příloze. Zde bylo zapotřebí zaměřit

1

sklípek a rozšířit zachycení anomálie (viz doplněný náčrt N3 –
20/17). Doplnění je zakresleno na náčrtu N2/3 – 21/17.
Přílohy :

List č. 1 – 21/17 (Tabulka zápisu měření)
Náčrt č. N1 – 20/17 – základní verse
Náčrt č. N1 – 20/17 – s tužkou vepsaným náčrtem potřebného doplnění.
List č. 1 – 21/17 (Tabulka zápisu měření).
Náčrt č. N1 – 21/17 - doplněný
Náčrt č. N2 – 20/17 – základní verse
Náčrt č. N2 – 20/17 – s tužkou vepsaným náčrtem potřebného doplnění.
List č. 2 – 21/17 (Tabulka zápisu měření).
Náčrt č. N2/3 – 21/17 - doplněný
Náčrt N3 – 20/17 – základní verse
Náčrt N3 – 20/17 – s tužkou vepsaným náčrtem potřebného
doplnění.
List č. 3 – 21/17 (Tabulka zápisu měření).
Náčrt N2/3 – 21/17 - doplněný

Zpracoval : J. Pokorný

2

Přílohy :

3

4

Náčrt č. N1 – 21/17
Telegnostická anomálie před jeskyní „Naproti Výtoku“
č. Ř – 3, č. JESO MK 1442. (Doplněný náčrt)
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Exkurzní zpráva č. 22/17 ze dne 28.11.2017.
Účastníci :

l. Slezák, R. Cendelín, M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : 1.) Velkolom Cementárny Mokrá, Projekce CAD – vrty – ing
Adámek.
2.) Terén nad jeskyní Pekárnou – vyhledání sledovaných vrtů
v terénu.
3.)Cesta z Hostěnic k Mokrské hájence, úsek v prostoru anomálií Pekárna II a Pekárna IV, zaměřit a zmapovat terénní
útvar – sníženinu v tomto prostoru
Účel exkurze :

1.) Získat informace o sledovaných vrtech a jejich umístění
v terénu.
2.) Vyhledat v terénu sledované vrty, zakreslit jejich lokalizaci
do našich map. ( Slezák – Cendelín).
3.) Zaměřit a zakreslit sníženinu za cestou. (Jež – Pokorný)

Vysvětlující poznámky : Doplní L. Slezák
Realizace exkurze : 1.) Ing Adámek po projednání informací o našich potřebách
odeslal na naši E-mailovou adresu potřebné údaje.
2.) Následně byly v terénu vyhledány a lokalizovány sledované vrty.
3.)Měření bylo provedeno od osy křižovatky lesních cest
Hostěnice – Mokrá a cesty, tvořící hranici MPR Pekárna. Bližší – viz náčrt N 1 – 22 / 17.
Přílohy :
1.) Náčrt N 1 – 22/17.
2.) List č. 1 – 22/17 = Rozpis naměřených hodnot.

1

Pokorného představa sníženiny.
2

Doplňující vysvětlivky k zaměření a zakreslení nepravidelné sníženiny za cestou :
Sníženina sama je přírodní útvar s velmi nepravidelnými rozměry,
jak co do šířky, tak i do hloubky.
Osa sníženiny tvoří pozvolný oblouk víceméně kopírující cestu.
Osa sníženiny činí přibližně azimut 70°.
Od západního okraje obslužného průseku č. 4 protínajícího okraj
sníženiny leží průzkumný vrt PV-2 v azimutu cca 40°.
Ve vzdálenosti 6 m od západního okraje obsuž. průs. č. 4 je šíře
sníženiny 5,1 m
Viz náčrt N 1 – 22/17.
V nejširším místě sníženiny, kde se nachází nepropustný přírodní materiál, se
zřejmě usazují dešťové srážky, které patrně černá zvěř užívá jako kaliště.
Viz fotografie, pořízené M. Ježem níže :
3
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Foto M. Jež

5

Foto M. Jež

6

Slezákova úprava mapky sníženiny. Slezákův komentář ke sníženině najdete
níže.
7
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Exkurzní zpráva č. 23/17 ze dne 12.12.2017.
Pro značnou nepřízeň počasí (hustý déšť) byla exkurze zrušena a nahrazena
poradou v bytě J. Pokorného.
Účastníci :

L. Slezák, R. Cendelín, M. Jež, J. Pokorný.

Výsledek porady : Pro účel předání dokumentace výsledků desíti let práce v jižní části Moravského krasu na Speleoforu 2018 bylo rozhodnuto :
Zhotovit pět tištěných kompletů dokumentace decenia a to :
1.) Část první : Deset let činnosti pracovního kolektivu SE-3.
Komplexní zpráva o telegnostickém, geomorfologickém a
speleologickém výzkumu jižní části Moravského krasu.
Základní informace.
2.) Část druhá : Dokumentace naší činnosti.
Svazek první : Dokumentace.
Doklady poznatků, které nás přivádí k našim výsledkům.
Léta 2008 – 2010.
Svazek druhý : Dokumentace.
Období počátků tvorby smysluplné dokumentace.
Léta 2011 – 2013.
Svazek třetí : Dokumentace.
Exkurzní zprávy – léta 2014 – 2015.
Svazek čtvrtý : Dokumentace.
Exkurzní zprávy – léta 2016 - 2018
Část třetí : Příloha : Výzkumy v Mokerském lomu.
Práce Mgr Petra Kosa.
Část čtvrtá : Mapy v měř. 1 : 1000
(Jen pro úzký okruh pěti vybraných).
Zbývající zájemci či obdarovaní obdrží celou dokumentaci na DVD.

Dále bylo rozhodnuto, že těchto pět tištěných kompletů obdrží následující složky či osobnosti :

1.) Předsednictvo České speleologické společnosti.
2.) Ing Donocik, Českomoravský cement, a.s. Závod Mokrá
3.) RNDr Antonín Tůma, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský
kras.
4.) Ing Jan Flek, Správa moravských jeskyní.
5.) Mgr Petr Kos, Česká speleologická společnost, Základní organizace
6 -12, „Speleologický klub Brno“.
Zapsal : J. Pokorný

Exkurzní zpráva č. 24/17 ze dne 19.12.2017.
Účastníci :

L. Slezák, R. Cendelín, M. Jež, J. Pokorný.

Místo exkurze : Říčánkova skála, Jeskyně Pekárna, Hynštova ventarola, Kamenný ponor.
Účel exkurze :

Původním záměrem exkurze bylo zaměření kritických míst,
kde by mohlo dojít k výdechu teplého vzduchu z podzemí pomocí termokamery. Za tím účelem byl ke spolupráci získán
majitel takovéto kamery, individuální člen ČSS, Kamil Pokorný. Ten se však ráno před realizací omluvil pro nečekané onemocnění.
Vzhledem k tomu, že náš spolupracovník Milan Jež přinesl
svůj infračervený bezdotykový teploměr zn. Powerfix Profi +
bylo rozhodnuto plánovaná orientační měření provést alespoň tímto přístrojem.

Realizace exkurze : Nejprve bylo vyzkoušeno měření na lokalitě Říčánkova skála. Zde byl v průběhu zkušebního měření zjištěn výduch vodní
páry o teplotě 10,2°C, (výrobce udává přesnost měření v rozsahu + - 3°C) v intervalech cca 30 vteřin.
Další měření bylo provedeno v Kamenném žlíbku, v Hynštově
ventarole. Tato slabě vydechovala páru o teplotě 5,9°C.
V jeskyni Pekárně bylo zjištěno, že jeskyně není dosud dostatečně prochlazena natolik, aby bylo možno zastihnout předpokládané anomálie.
Při návratu do horní části Kamenného žlíbku byl učiněn pokus
provést měření v oblasti Kamenného ponoru. Měření však nebylo provedeno, neboť pracovníci Státních lesů zde vybudovali oplocenku, která přístup ke Kamennému ponoru zamezila.
Venkovní teplota v průběhu měření činila – 2,2°C.
Závěrečné rozhodnutí : V době, kdy budou odpovídající klimatické podmínky
pro předpokládané výrony teplého vzduchu z podzemí, budou
teplotní měření pokračovat.
Přílohy :

Nejsou.

Exkurzní zprávu za pomoci ostatních zpracoval Josef Pokorný.

Kalendovy zprávy
Dále jen označení KZ jsou práce RNDr Pavla Kalendy, který zprávy o postupu
georadarového výzkumu v prostoru sektoru „D“ doplňuje o naše poznatky a
posílá nám je k připomínkám.

Kalendovy přílohy :

(Sektor „D“).

Hruškovy mapy :

(Sektor „D“).

Ing Jiří Hruška, kdysi také člen ČSS, ZO 6 – 11, prováděl někdy v polovině
devadesátých let dvacátého století v předpolí těžebního prostoru Velkolomu
Mokrá v okolí jeskyně Pekárny geofyzikální výzkum, pro firmu u které pracoval.
Zúčastnil se s námi mimo jiné i georadarového měření dne 23. 04. 2017 a
u Dr. Kalendy vzbudil zájem nejen svými znalostmi a zkušenostmi z těchto prací,
ale i mapami, které předložil.
Když o tyto mapy projevil Dr. Kalenda zájem, neváhal Jiří Hruška dát je
pro výzkum okolí Pekárny k dispozici.

Toto je Hruškova mapa okolí Pekárny. Severní hranici této mapy tvoří cesta
Kamenným žlíbkem. Skutečná vzdálenost mezi křížky je 200 m
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Abstrakt
Výsledky společného virgulového a georadarového měření v letech 2015 a 2016
v přímém předpolí jeskyně Pekárna v Moravském krasu urychlily další společné aktivity.
V roce 2017 byly virgulí nalezeny další odbočky z hlavního směru jeskyně Pekárna, paralelní
chodba západně od vchodu a bylo pokračováno v hledání směrů odvodnění zejména na JJZ.
Detailní georadarová měření ukázala na charakter chodeb a potvrdila telegnostická měření.

Abstract
The divining rod measurements and the measurements with the new type of the Ground
Penetrating Radar (GPR) „Roteg“ took place in the immediate foreground of the Pekárna
Cave in the Moravian Karst between 2015 and 2016.

Úvod
Cílem naší práce bylo navázat na měření ve stejné oblasti jako v letech 2015 a 2016 a
zpřesnit průběh jeskyně Pekárny v oblasti koncového závalu a za ním.
Vlastní předpolí jeskyně Pekárna na ploše cca 100 x 150 m (viz obr. 1) jsme proměřili
pomocí nového typu georadaru Roteg s velkým hloubkovým dosahem (RTG-Tengler 2013,
Tengler a kol. 2016).

Obr. 1 – Schéma profilů proměřená georadarem Roteg v roce 2017 v předpolí Pekárny
(bod PB1 označuje konec jeskyně a je fixován na povrchu (Slezák a kol. 2017)). (mapový
podklad Seznam.cz (2016))
Fig. 1 – The scheme of profiles, which were measured by GPR Roteg in 2017 behind the
known end of Pekárna cave (the point PB1marks the known end of the cave and it is fixed on
the surface (Slezák a kol. 2017)). (map adopted from Seznam.cz (2016))

Geologie
Geologická stavba vápencové kry, ve které se nachází Pekárna, byla popsána v předchozí
práci (Kalenda a kol. 2017). Nověji byly získány dosud nepublikované komplexní interpretace
z geofyzikálního průzkumu v předpolí lomu Mokrá, který probíhal na plošině v širším okolí
lomu Mokrá v letech 1965 – 1983 (viz obr. 2 (Hruška 1985, dosud nepublikováno)). Výsledky
ukazují, že depresí za známým koncem Pekárny probíhá jedna z vodivých zón směru SV-JZ.
Detailní GF měření ukázala, že za touto depresí pravděpodobně pokračuje Pekárna téměř ve
svém původním směru a stáčí se na JV. Všechny vodivé anomálie a indicie zkrasovění končí
na velké přesmykové zóně, která prochází téměř podél lesní cesty z Hostěnic do mokrské
hájenky. Podél ní pokračuje významná vodivá zóna dále k JZ.

Obr. 2 – Komplexní interpretace geofyzikálních měření v předpolí lomu Mokrá na
podkladě topografické mapy 1:10000?? (upraveno podle J.Hrušky (1985) – dosud
nepublikováno). Žlutě – krasové zóny podle několika detailních GF měření, hnědé body,
křivky, oblasti – lineární minima podle VES a SOP, červeně – hlavní zlomové linie a
přesmyky. Černě – Pekárna a Ochozská jeskyně.
Fig. 2 – The complex interpretation of geophysical measurements in the foreground of
Mokrá quarry on the topoghraphic map 1:10000?? (adopted from J.Hruška – unpublished
(1985)). Yellow – the karstic zones according to several detail geophysical measurements,
brown dots, curves and areas – linear minima according to VES and RP, red – the main faults
and overthrusts. Black – Pekárna and Ochozská caves.

Obr. 3 – Výsledky interpretace radarového a telegnostického měření 2015 – 2016
(Kalenda a kol. 2017). Žlutě – výsledky telegnostického průzkumu, připínáčky označují
radarem detekované dutiny a jejich hloubku pod povrchem. Šipky ukazují na další detekované
směry pokračování jeskynního systému.
Fig. 3 –

Georadarová měření
Při našem měření nad Pekárnou jsme tentokrát zvolili 3-metrové antény v uspořádání „za
sebou“, které jsou vhodnější do neprostupnějšího terénu a pro nehluboké jeskyně (viz obr. 4).
Střední frekvence pro zvolené antény je 50 MHz. Sčítali jsme 10 pulzů při rychlosti cca 3 km/h.

Krok mezi měřeními byl 0,1 m, přesnost GPS byla cca 1 m. Délka záznamu byla 6966 vzorků
po 0,277ns, což je celkem 1929 ns (odpovídající maximální hloubce reflexů 115 m při
rychlosti vln 12cm/ns). Vzorkovací frekvence vlny byla 3,6 GHz.

Prosím o doplnění fotografie

Obr. 4 – Měření radarem nad Pekárnou 23.4.2017. Vlevo vysílač a anténa vpravo přijímací
anténa s přijímačem, měřením vzdálenosti na profilu a GPS. (foto J. Pokorný)
Fig. 4 – Field measurement above the Pekárna Cave on April 23, 2017. The transmitter and
transmitting antenna (left), the receiver antenna, receiver with GPS and distance tracking (right).
(foto J. Pokorný)

Výsledky měření, interpretace a diskuze
Profily byly navrženy tak, aby pokryly území cca 100 x 150 m bezprostředně za známým
koncem Pekárky, kde jeskyni kříží deprese a které nebylo detailně proměřeno georadarem
v roce 2016 (porovnej obr. 1 a obr. 3). Krok mezi profily byl cca 10 m podle možností. Části
profilů procházely mladým listnatým lesem s prořezávkou, kam jsme se v roce 2016 nebyli
schopni dostat se dvěma 6-metrovými paralelními anténami, aniž bychom museli dělat
průseky. Realizované profily a detekované jeskyně s hloubkami jsou na obrázku č. 5.

Obr. 5 – Mapa profilů jižně od Pekárny v jejím předpokládaném pokračování. Označení
profilů je vždy u jejich začátků (staničení 0m). Kroužky označují začátky a konce
detekovaných jeskyní spolu s jejich hloubkou. (mapový podklad GoogleEarth 2016).
Fig. 5 – Profile map south of the Pekárna Cave. The profile names are at their
beginnings (position 0 m). The circles mark the positions of the detected caves with their
depths. (Map adopted from GoogleEarth 2016).
Na profilech P1 a P2, tedy ve vzdálenostech 10 a 20 m za známým koncem jeskyně, byla
detekována jeskyně 20 – 30 m jihozápadně od jejího předchozího průběhu v hloubkách 23 –
29 m (viz obr. 6). Kromě Pekárny byla detekována i dosud neznámá hlubší jeskyně 60 – 65 m
pod povrchem. Ta je vázána na zlomové pásmo, na kterém je vytvořena deprese a míří
směrem na JZ. Na dalším profilu P3 už tato jeskyně není zachycena, je však detekován
okrajový zlom deprese (viz obr. 7). Na profilu P4 je zachyceno pokračování jeskyně Pekárna
jen v náznaku v původním směru. Na dalších profilech P7, P8 a zejména P10 je již opět

Pekárna dobře patrná a kromě ní je vidět i slabší reflexe od méně výrazné dutiny ve
staničeních 12 m (P7) a 47 m (P8) v hloubce cca 30 m (viz obr. 8).

Obr. 6 – Radarogram na profilech P1 (A) a P2 (B). Bílé čtverečky označuje pokračování
osy jeskyně. Zřetelné jsou jak odrazy od stropu Pekárny (staničení 50 - 60 m (profil P1),
staničení 50 – 75 m (profil P2), hloubky 23 - 29 m) a také odrazy od stropu jeskyně v podloží
Pekárny v hloubce 62 – 65 m.
Fig. 6 – Radarogram on profiles P1 (A) and P2 (B). White squares mark the position of
the axes of Pekárna cave. The distinct reflections are from the Pekárna Cave celing (positions
of 50 – 60 m (profile P1), positions of 50 – 75 m (profile P2), depth 23 – 29 m) as well as
from the unknown cave below Pekárna at a depth of 62 – 65 m.

Obr. 7 – a) Radarogram profiu P3, b) Radarogram profilu P4.
Fig. 7 – a) Radarogram on profile P3, b) Radarogram on profile P4.

Obr. 8 – a) Radarogram profiu P7, b) Radarogram profilu P8, c) Radarogram profilu
P10.
Fig. 8 – a) Radarogram on profile P7, b) Radarogram on profile P8, c) Radarogram on
profile P10.

Obr. 9 – a) Radarogram profiu P11, b) Radarogram profilu P12.
Fig. 9 – a) Radarogram on profile P11, b) Radarogram on profile P12.

Profily P11 a P12 zachytily dvě větve Pekárny v hloubce cca 20 – 25 m pod povrchem
(viz obr. 9). Dobře jsou patrná také šikmo (k SV) ukloněná rozhraní, která jsou v blízkosti
povrchu pravděpodobně silně zkrasovělá, na což ukazuje velký odporový kontrast.
Interpretovaný průběh jeskyní je na obr. 10.

Obr. 10 – Mapa všech georadarových profilů v okolí Pekárny, proměřených v letech
2016 a 2017 (modře) a interpretovaný průběh chodeb (žlutě). (Mapový podklad GoogleEarth
2016).
Fig. 10 – The map of GPR profiles in the surrounding of the Pekárna Cave, which were
measured in 2016 and 2017 (blue), with interpreted course of corridors (yellow). (Map
adopted from GoogleEarth 2016).

Porovnání výsledků
Výsledky georadarového měření nad Pekárnou v letech 2016 a 2017 můžeme porovnat
s nyní dostupnými interpretacemi geofyzikálního měření v letech 1965 – 1983 (Hruška 1985)
(viz obr. 11).
Z porovnání je dobře patrné, že všechny metody zachytily správně odskok průběhu
jeskyně Pekárna k JZ po příčné tektonice a to o 20 – 30 m. V přímém pokračování (v depresi)
jsou vidět jen náznaky původního směru, který je pravděpodobně celý destruován a zavalen.
Druhá příčná deprese tvoří JV hranici deprese cca 50 m za známým koncem jeskyně a je na ní
vyvinuta řada dutin a jeskyní. Velice silně se projevuje v geoelektrických metodách nízkými

odpory (Hruška 1987, Crha, ….. XXXX). Na této příčné tektonice jeskyně opět odskakuje
k JZ asi o 20 m a dále pokračuje k JV a postupně se stáčí k V.

Obr. 11 – Mapa interpretovaného průběhu jeskynního systému Pekárny (žlutě tence) a
interpretovaných vodivých zón podle metody VDV (Hruška XXXX) (hnědě), krasových zón
podle drobné geofyziky (Hruška 1985) (žlutě bold) a regionální tektoniky (červeně). (Mapový
podklad GoogleEarth 2016).
Fig. 11 – The map of interpreted courses of Pekárna cave corridors (yellow), interpreted
conductive zones according to VLF method (Hruška XXXX) (brown), karstified zones
according to detail geophysical measurements (Hruška 1985)(yellow bold) and regional
tectonics (Hruška 1985) (red). (Map adopted from GoogleEarth 2016).

Závěr
Je nutná síť profilů s krokem maximálně 10 m, protože vápence ve studované oblasti jsou
silně tektonicky porušené a jeskyně na nich vyvinuté často mění svůj směr.
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radarem detekované dutiny a jejich hloubku pod povrchem. Šipky ukazují na další detekované
směry pokračování jeskynního systému.
Fig. 3 –

Georadarová měření
Při našem měření nad Pekárnou jsme tentokrát zvolili 3-metrové antény v uspořádání „za
sebou“, které jsou vhodnější do neprostupnějšího terénu a pro nehluboké jeskyně (viz obr. 4).
Střední frekvence pro zvolené antény je 50 MHz. Sčítali jsme 10 pulzů při rychlosti cca 3 km/h.

Krok mezi měřeními byl 0,1 m, přesnost GPS byla cca 1 m. Délka záznamu byla 6966 vzorků
po 0,277ns, což je celkem 1929 ns (odpovídající maximální hloubce reflexů 115 m při
rychlosti vln 12cm/ns). Vzorkovací frekvence vlny byla 3,6 GHz.

Obr. 4 – Měření radarem nad Pekárnou 23.4.2017. Vzadu vysílač a anténa vpředu přijímací
anténa s přijímačem, měřením vzdálenosti na profilu a GPS. (foto J. Pokorný)
Fig. 4 – Field measurement above the Pekárna Cave on April 23, 2017. The transmitter and
transmitting antenna (back), the receiver antenna, receiver with GPS and distance tracking (in
the front). (foto J. Pokorný)

Výsledky měření, interpretace a diskuze
Profily byly navrženy tak, aby pokryly území cca 100 x 150 m bezprostředně za známým
koncem Pekárky, kde jeskyni kříží deprese a které nebylo detailně proměřeno georadarem
v roce 2016 (porovnej obr. 1 a obr. 3). Krok mezi profily byl cca 10 m podle možností. Části
profilů procházely mladým listnatým lesem s prořezávkou, kam jsme se v roce 2016 nebyli
schopni dostat se dvěma 6-metrovými paralelními anténami, aniž bychom museli dělat
průseky. Realizované profily a detekované jeskyně s hloubkami jsou na obrázku č. 5.

Obr. 5 – Mapa profilů jižně od Pekárny v jejím předpokládaném pokračování. Označení
profilů je vždy u jejich začátků (staničení 0m). Kroužky označují začátky a konce
detekovaných jeskyní spolu s jejich hloubkou. (mapový podklad GoogleEarth 2016).
Fig. 5 – Profile map south of the Pekárna Cave. The profile names are at their
beginnings (position 0 m). The circles mark the positions of the detected caves with their
depths. (Map adopted from GoogleEarth 2016).
Na profilech P1 a P2, tedy ve vzdálenostech 10 a 20 m za známým koncem jeskyně, byla
detekována jeskyně 20 – 30 m jihozápadně od jejího předchozího průběhu v hloubkách 23 –
29 m (viz obr. 6). Kromě Pekárny byla detekována i dosud neznámá hlubší jeskyně 60 – 65 m
pod povrchem. Ta je vázána na zlomové pásmo, na kterém je vytvořena deprese a míří
směrem na JZ. Na dalším profilu P3 už tato jeskyně není zachycena, je však detekován
okrajový zlom deprese (viz obr. 7). Na profilu P4 je zachyceno pokračování jeskyně Pekárna
jen v náznaku v původním směru. Na dalších profilech P7, P8 a zejména P10 je již opět

Pekárna dobře patrná a kromě ní je vidět i slabší reflexe od méně výrazné dutiny ve
staničeních 12 m (P7) a 47 m (P8) v hloubce cca 30 m (viz obr. 8).

Obr. 6 – Radarogram na profilech P1 (A) a P2 (B). Bílé čtverečky označuje pokračování
osy jeskyně. Zřetelné jsou jak odrazy od stropu Pekárny (staničení 50 - 60 m (profil P1),
staničení 50 – 75 m (profil P2), hloubky 23 - 29 m) a také odrazy od stropu jeskyně v podloží
Pekárny v hloubce 62 – 65 m.
Fig. 6 – Radarogram on profiles P1 (A) and P2 (B). White squares mark the position of
the axes of Pekárna cave. The distinct reflections are from the Pekárna Cave celing (positions
of 50 – 60 m (profile P1), positions of 50 – 75 m (profile P2), depth 23 – 29 m) as well as
from the unknown cave below Pekárna at a depth of 62 – 65 m.

Obr. 7 – a) Radarogram profiu P3, b) Radarogram profilu P4.
Fig. 7 – a) Radarogram on profile P3, b) Radarogram on profile P4.

Obr. 8 – a) Radarogram profiu P7, b) Radarogram profilu P8, c) Radarogram profilu
P10.
Fig. 8 – a) Radarogram on profile P7, b) Radarogram on profile P8, c) Radarogram on
profile P10.

Obr. 9 – a) Radarogram profiu P11, b) Radarogram profilu P12.
Fig. 9 – a) Radarogram on profile P11, b) Radarogram on profile P12.

Profily P11 a P12 zachytily dvě větve Pekárny v hloubce cca 20 – 25 m pod povrchem
(viz obr. 9). Dobře jsou patrná také šikmo (k SV) ukloněná rozhraní, která jsou v blízkosti
povrchu pravděpodobně silně zkrasovělá, na což ukazuje velký odporový kontrast.
Interpretovaný průběh jeskyní je na obr. 10.

Obr. 10 – Mapa všech georadarových profilů v okolí Pekárny, proměřených v letech
2016 a 2017 (modře) a interpretovaný průběh chodeb (žlutě). (Mapový podklad GoogleEarth
2016).
Fig. 10 – The map of GPR profiles in the surrounding of the Pekárna Cave, which were
measured in 2016 and 2017 (blue), with interpreted course of corridors (yellow). (Map
adopted from GoogleEarth 2016).

Porovnání výsledků
Výsledky georadarového měření nad Pekárnou v letech 2016 a 2017 můžeme porovnat
s nyní dostupnými interpretacemi geofyzikálního měření v letech 1965 – 1983 (Hruška 1985)
(viz obr. 11).
Z porovnání je dobře patrné, že všechny metody zachytily správně odskok průběhu
jeskyně Pekárna k JZ po příčné tektonice a to o 20 – 30 m. V přímém pokračování (v depresi)
jsou vidět jen náznaky původního směru, který je pravděpodobně celý destruován a zavalen.
Druhá příčná deprese tvoří JV hranici deprese cca 50 m za známým koncem jeskyně a je na ní
vyvinuta řada dutin a jeskyní. Velice silně se projevuje v geoelektrických metodách nízkými

odpory (Hruška 1987, Crha 1983, ….. XXXX). Na této příčné tektonice jeskyně opět
odskakuje k JZ asi o 20 m a dále pokračuje k JV a postupně se stáčí k V.

Obr. 11 – Mapa interpretovaného průběhu jeskynního systému Pekárny (žlutě tence) a
interpretovaných vodivých zón podle metody VDV (Hruška XXXX) (hnědě), krasových zón
podle drobné geofyziky (Hruška 1985) (žlutě bold) a regionální tektoniky (červeně). (Mapový
podklad GoogleEarth 2016).
Fig. 11 – The map of interpreted courses of Pekárna cave corridors (yellow), interpreted
conductive zones according to VLF method (Hruška XXXX) (brown), karstified zones
according to detail geophysical measurements (Hruška 1985)(yellow bold) and regional
tectonics (Hruška 1985) (red). (Map adopted from GoogleEarth 2016).

Závěr
Je nutná síť profilů s krokem maximálně 10 m, protože vápence ve studované oblasti jsou
silně tektonicky porušené a jeskyně na nich vyvinuté často mění svůj směr.
Byly detailně zmapovány dutiny a chodby, které geneticky souvisí s jeskyní Pekárnou,
v jejím bezprostředním předpolí. Bylo zjištěno, že Pekárna nepokračuje v přímém směru dále
k JV, ale uskakuje na příčné tektonice k JZ asi o 20 – 30 m a dále se dělí na několik ramen s
převládajícím pokračováním k JZ.
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Georadarová a telegnostická měření nad Pekárnou 2017
Kalenda Pavel, Tengler Rudolf, Cendelín Richard, Slezák Ladislav,
Pokorný Josef
Abstrakt
Výsledky společného virgulového a georadarového měření v letech 2015 a 2016
v přímém předpolí jeskyně Pekárna v Moravském krasu urychlily další společné aktivity.
V roce 2017 byly virgulí nalezeny další odbočky z hlavního směru jeskyně Pekárna, paralelní
chodba západně od vchodu a bylo pokračováno v hledání směrů odvodnění zejména k JJZ.
Detailní georadarová měření ukázala na charakter chodeb, potvrdila telegnostická měření a
existenci hlubšího jeskynního patra v hloubce cca 60 – 75 m pod povrchem (30 – 45 m pod
úrovní jeskyně Pekárna).

Abstract
The results of the divining rod and the Ground Penetrating Radar (GPR) measurements in
the immediate foreground of the Pekárna Cave in the Moravian Karst in 2015 and 2016
accelerated next common activities. The new branches of the Pekárna cave and the parallel
corridor westerly from the main Pekárna cave corridor was found. The drainage mainly to the
SSW from Pekárna cave was discovered. The detail GPR measurement showed the character
of the cave corridors, confirmed the divining rod measurements and confirmed the existence
of the deeper cave level at the depth of 60 – 75 m below the surface (i.e. 30 – 45 m below the
Pekárna cave level).

Úvod
Cílem naší práce bylo navázat na měření ve stejné oblasti jako v letech 2015 a 2016 a
zpřesnit průběh jeskyně Pekárny v oblasti koncového závalu a za ním.
Vlastní předpolí jeskyně Pekárna na ploše cca 100 x 150 m (viz obr. 1) jsme proměřili
pomocí nového typu georadaru Roteg s velkým hloubkovým dosahem (RTG-Tengler 2013,
Tengler a kol. 2016) a paralelně detekovali kontury možných chodeb pomocí virgule.

Obr. 1 – Schéma profilů proměřená georadarem Roteg v roce 2017 v předpolí Pekárny
(bod PB1 označuje konec jeskyně a je fixován na povrchu (Slezák a kol. 2017)). (mapový
podklad Seznam.cz (2016))
Fig. 1 – The scheme of profiles, which were measured by GPR Roteg in 2017 behind the
known end of Pekárna cave (the point PB1marks the known end of the cave and it is fixed on
the surface (Slezák a kol. 2017)). (map adopted from Seznam.cz (2016))

Geologie
Geologická stavba vápencové kry, ve které se nachází Pekárna, byla popsána v předchozí
práci (Kalenda a kol. 2017). Nově byly získány dosud nepublikované komplexní interpretace
z geofyzikálního průzkumu v předpolí lomu Mokrá, který probíhal na plošině v širším okolí
lomu Mokrá v letech 1965 – 1983 (viz obr. 2 (Hruška 1985, dosud nepublikováno)). Výsledky
ukazují, že depresí za známým koncem Pekárny probíhá jedna z významných vodivých zón
směru SV-JZ. Detailní GF měření ukázala, že za touto depresí pravděpodobně pokračuje
Pekárna téměř ve svém původním směru. Všechny vodivé anomálie a indicie zkrasovění
končí na velké přesmykové zóně, která prochází téměř podél lesní cesty z Hostěnic do
mokrské hájenky. Podél ní pokračuje významná vodivá zóna dále k JZ.

Obr. 2 – Komplexní interpretace geofyzikálních měření v předpolí lomu Mokrá na
podkladě topografické mapy 1:10000?? (upraveno podle J.Hrušky (1985) – dosud
nepublikováno). Žlutě – krasové zóny podle několika detailních GF měření, hnědé body,
křivky, oblasti – lineární minima podle VES a SOP, červeně – hlavní zlomové linie a
přesmyky. Černě – Pekárna a Ochozská jeskyně.
Fig. 2 – The complex interpretation of geophysical measurements in the foreground of
Mokrá quarry on the topoghraphic map 1:10000?? (adopted from J.Hruška – unpublished
(1985)). Yellow – the karstic zones according to several detail geophysical measurements,
brown dots, curves and areas – linear minima according to VES and RP, red – the main faults
and overthrusts. Black – Pekárna and Ochozská caves.

Obr. 3 – Výsledky interpretace radarového a telegnostického měření 2015 – 2016
(Kalenda a kol. 2017). Žlutě – výsledky telegnostického průzkumu, připínáčky označují
radarem detekované dutiny a jejich hloubku pod povrchem. Šipky ukazují na další detekované
směry pokračování jeskynního systému.
Fig. 3 – Results of GPR and telegnostic measurements in 2015 – 2016 (Kalenda a kol.
2017). Yellow – telegnostically detected caves, thumbnails mark the cavities, detected by
GPR, arrows show possible direction and continuation of Pekárna cave.

Georadarová měření
Při našem měření nad Pekárnou jsme tentokrát zvolili 3-metrové antény v uspořádání „za
sebou“, které jsou vhodnější do neprostupnějšího terénu a pro nehluboké jeskyně (viz obr. 4).
Střední frekvence pro zvolené antény je 50 MHz. Sčítali jsme 10 pulzů při rychlosti cca 3 km/h.

Krok mezi měřeními byl 0,1 m, přesnost GPS byla cca 1 m. Délka záznamu byla 6966 vzorků
po 0,277ns, což je celkem 1929 ns (odpovídající maximální hloubce reflexů 115 m při
rychlosti vln 12cm/ns). Vzorkovací frekvence vlny byla 3,6 GHz.

Obr. 4 – Měření radarem nad Pekárnou 23.4.2017. Vzadu vysílač a anténa vpředu přijímací
anténa s přijímačem, měřením vzdálenosti na profilu a GPS. (foto J. Pokorný)
Fig. 4 – Field measurement above the Pekárna Cave on April 23, 2017. The transmitter and
transmitting antenna (back), the receiver antenna, receiver with GPS and distance tracking (in
the front). (foto J. Pokorný)

Výsledky měření, interpretace a diskuze
Profily byly navrženy tak, aby pokryly území cca 100 x 150 m bezprostředně za známým
koncem Pekárny, kde jeskyni kříží deprese a které nebylo detailně proměřeno georadarem
v roce 2016 (porovnej obr. 1 a obr. 3). Krok mezi profily byl cca 10 m podle možností a

průchodnosti terénu. Části profilů procházely mladým listnatým lesem s prořezávkou, kam
jsme se v roce 2016 nebyli schopni dostat se dvěma 6-metrovými paralelními anténami, aniž
bychom museli dělat průseky. Realizované profily a detekované jeskyně s hloubkami jsou na
obrázku č. 5.

Obr. 5 – Mapa profilů jižně od Pekárny v jejím předpokládaném pokračování. Označení
profilů je vždy u jejich začátků (staničení 0m). Kroužky označují začátky a konce
detekovaných jeskyní spolu s jejich hloubkou. (mapový podklad GoogleEarth 2016). P1 až P6
označují polohy jeskyně vymapované georadarem v roce 1995 (Hruška 1995)
Fig. 5 – Profile map south of the Pekárna Cave. The profile names are at their
beginnings (position 0 m). The circles mark the positions of the detected caves with their
depths. (Map adopted from GoogleEarth 2016). P1 – P6 mark the positions of the detected
cave by GPR in 1995 (Hruška 1995)
Na profilech P01 a P02, tedy ve vzdálenostech 10 a 20 m za známým koncem jeskyně,
byla detekována jeskyně 20 – 30 m jihozápadně od jejího předchozího průběhu v hloubkách
23 – 29 m (viz obr. 6). Kromě Pekárny byla detekována i dosud neznámá hlubší jeskyně 60 –
65 m pod povrchem. Ta je vázána na zlomové pásmo, na kterém je vytvořena deprese a míří
směrem na JZ. Na dalším profilu P03 už tato jeskyně není zachycena, je však detekován
okrajový zlom deprese (viz obr. 7). Na profilu P04 je zachyceno pokračování jeskyně Pekárna
jen v náznaku v původním směru. Na dalších profilech P07, P08 a zejména P10 je již opět
Pekárna dobře patrná a kromě ní je vidět i slabší reflexe od méně výrazné dutiny ve
staničeních 12 m (P7) a 47 m (P8) v hloubce cca 30 m (viz obr. 8).

Obr. 6 – Radarogram na profilech P01 (A) a P02 (B). Bílé čtverečky označuje
pokračování osy jeskyně. Zřetelné jsou jak odrazy od stropu Pekárny (staničení 50 - 60 m
(profil P01), staničení 50 – 75 m (profil P02), hloubky 23 - 29 m) a také odrazy od stropu
jeskyně v podloží Pekárny v hloubce 62 – 65 m.
Fig. 6 – Radarogram on profiles P01 (A) and P02 (B). White squares mark the position
of the axes of Pekárna cave. The distinct reflections are from the Pekárna Cave celing
(positions of 50 – 60 m (profile P01), positions of 50 – 75 m (profile P02), depth 23 – 29 m)
as well as from the unknown cave below Pekárna at a depth of 62 – 65 m.

Obr. 7 – a) Radarogram profiu P03, b) Radarogram profilu P04.
Fig. 7 – a) Radarogram on profile P03, b) Radarogram on profile P04.

Obr. 8 – a) Radarogram profiu P07, b) Radarogram profilu P08, c) Radarogram profilu
P10.
Fig. 8 – a) Radarogram on profile P07, b) Radarogram on profile P08, c) Radarogram
on profile P10.

Obr. 9 – a) Radarogram profiu P11, b) Radarogram profilu P12.
Fig. 9 – a) Radarogram on profile P11, b) Radarogram on profile P12.
Profily P11 a P12 zachytily dvě větve Pekárny v hloubce cca 20 – 25 m pod povrchem
(viz obr. 9). Dobře jsou patrná také šikmo (k SV) ukloněná rozhraní, která jsou v blízkosti
povrchu pravděpodobně silně zkrasovělá, na což ukazuje velký odporový kontrast.

Interpretovaný průběh jeskyní je na obr. 10.

Obr. 10 – Mapa všech georadarových profilů v okolí Pekárny, proměřených v letech
2016 a 2017 (modře) a interpretovaný průběh chodeb (žlutě). (Mapový podklad GoogleEarth
2016).
Fig. 10 – The map of GPR profiles in the surrounding of the Pekárna Cave, which were
measured in 2016 and 2017 (blue), with interpreted course of corridors (yellow). (Map
adopted from GoogleEarth 2016).
Na tektonické linii F1 začíná koncový zával jeskyně Pekárna, který pokračuje až na linii
F2. Na povrchu tvoří zával mělkou, ale výraznou depresi. Strop vlastní jeskyně je nevýrazně
detekovatelný jz od původního směru jeskyně, výrazněji podél zlomové linie F2. Podél obou
zlomových linií F1 a F2 pokračují odbočky Pekárny k JZ.
Výrazný odraz od stropu Pekárny začíná být vidět až na profilu P10 téměř v ose jejího
pokračování za tektonickou linií F3. Také zde jsou pozorovatelné odbočky k JZ od hlavního
směru. Jedna z nich je dobře patrná na radarogramu profilu P12 ve staničení 90 – 100 m (viz
obr. 9).
Kromě chodeb vlastní Pekárny byla východně od ní detekována menší paralelní dutina,
ústící do Kamenného žlíbku (viz obr. 10). Hloubka jejího stropu je 8 – 11 m pod povrchem.

Kromě upřesnění průběhu chodeb v úrovni Pekárny mezi tektonikami F1 a F3 byly již
v roce 2016 (Kalenda a kol. 2017) nalezeny chodby nižšího (50 – 75 m pod povrchem) a
spodního patra (90 – 95 m pod povrchem) západně od Pekárny a jižně od Pekárny podél lesní
cesty. Tyto byly potvrzeny na profilech P01 a P02, vedoucí podél tektonické linie F1. Chodby
spodního patra jsou geneticky svázány s nepropustnými spodnodevonskými bazálními
klastiky (Old red), které tvoří bázi odvodnění celého území. Toto bylo také potvrzeno
profilem vrtu V303, ve kterém byla navrtána v hloubce 92 m dutina o výšce téměř 1 m a to
přímo nad bazálními klastiky.

Telegnostická měření
V roce 2017 se naše trojice SE3 (Cendelín, Pokorný, Slezák) velmi bedlivě zabývala
detailními telegnostickými měřeními v polích mezi profily, vedenými georadarem. Cílem
bylo ověření detailních konfigurací tahů krasových dutin, opřených navíc o radarem určené
hloubky možných výskytů. Tyto práce byly směrovány k určení genezí jednotlivých
dutinových výskytů, jejich korelaci k tektonice, stupni krajinné denudace a v neposlední řadě
k vazbám na paleo-genezi jeskynních úrovní.

Obr. 11 -

Byly zjištěny kontury dutiny nehluboko pod povrchem, vycházející do Kamenného
žlíbku východně od Pekárny (viz obr. 11), které byly v roce 2016 objeveny při měření
georadarem. V roce 2017 bylo naše úsilí zaměřeno na oblast západně od Pekárny, kam
směřovaly chodby, které byly indikovány georadarem v hloubce 50 – 95 m pod povrchem
(Kalenda a kol. 2017). Zde jsme nalezli možnou dutinu, směřující paralelně s Pekárnou k jihu
a kterou jsme pracovně nazvali Pekárna IV (viz obr. 11). Její kontury jsme na několika
pracovních akcích vysledovali až jižně od silnice Hostěnice – Mokrská hájenka.

Porovnání výsledků všech měření
Výsledky georadarového měření nad Pekárnou v letech 2016 a 2017 můžeme porovnat
s nyní dostupnými interpretacemi geofyzikálního měření v letech 1965 – 1983 (Hruška 1985)
(viz obr. 12).

Obr. 12 – Mapa interpretovaného průběhu jeskynního systému Pekárny z georadaru
(žlutě), interpretovaných vodivých zón podle odporových metod (Hruška 1985) (hnědě),
krasových zón podle drobné geofyziky (Hruška 1985) (okrově) a lokálníí tektoniky (červeně).
Černě jsou vyneseny kontury dutin podle virgule. (Mapový podklad GoogleEarth 2016).
Fig. 12 – The map of interpreted courses of Pekárna cave corridors (yellow), interpreted
conductive zones according to resistivity methods (Hruška 1985) (brown), karstified zones
according to detail geophysical measurements (Hruška 1985)(ocher) and local tectonics
(red). The black lines contour the cavities according to divining rod. (Map adopted from
GoogleEarth 2016).

Z porovnání je dobře patrné, že všechny GF metody zachytily správně odskok průběhu
jeskyně Pekárna k JZ po příčné tektonice F1 a to o 20 – 30 m. V přímém pokračování (v
depresi) jsou vidět jen náznaky původního směru jeskyně, která je pravděpodobně celá
destruována a zavalena. Druhá příčná deprese F2 tvoří jv hranici deprese cca 50 m za
známým koncem jeskyně a je na ní vyvinuta řada dutin a jeskyní. Velice silně se projevuje
v geoelektrických metodách nízkými odpory (Hruška 1987, Crha 1983). Na této příčné
tektonice jeskyně opět odskakuje k JZ asi o 20 m a dále pokračuje k JV a postupně se stáčí
k V. Detailní GF měření v 80. letech (Hruška 1985) se shoduje s výsledky z georadaru až na
větev, směřující k jihu cca 100 m za známým koncem Pekárny. Tato větev nebyla potvrzena
na žádném ze 3 georadarových profilů, proměřených v roce 2016. Krátká větev mezi
rozvětvením odpovídá dutině v hloubce 16 – 24 m pod povrchem a krátká větev západně od
osy Pekárny byla zachycena radarem jako významná chodba v hloubce 58 – 60 m,
představující část nižšího patra. Krátká větev na V od Pekárny představuje menší korozní
dutinu, vyvinutou na tektonice paralelní s Pekárnou v hloubce 8 – 11 m.
Telegnostické detekce dutin také ukázaly, že mezi tektonikami F1 a F2 je Pekárna
pravděpodobně zavalena až na nějaké menší průlezy a generelně odskakuje k JZ od
původního směru. Pokračování hlavní chodby – Pekárna II – se na tektonické linii F3 stáčí
k JZ, kde byly georadarem detekovány chodby v hloubce 16 – 27 m. Za lesní cestou se
telegnostická detekce vytrácí???? V roce 2017 byla nově detekována dutina – Pekárna IV –
která však nemá žádnou podporu v GF měřeních 1965 – 83 (Hruška 1985). Do této oblasti
bude nově nasměrováno ověřovací georadarové měření, protože již proměřené profily
neumožnily detekovat v této oblasti chodby převážně S-J směru. Jedinou indicií jsou profily
P01 – P04, které ukázaly, že v okolí tektonické linie F1 jsou vyvinuty dutiny v hloubkách 18
– 24 m. Tyto dutiny odpovídají v krátkém úseku 30 m telegnosticky detekované dutině.
Závěr
Georadarem byly detailně zmapovány dutiny a chodby, které geneticky souvisí s jeskyní
Pekárnou, v jejím bezprostředním předpolí. Bylo zjištěno, že Pekárna nepokračuje v přímém
směru dále k JV (pravděpodobně je přímé pokračování zcela zavaleno), ale uskakuje na
příčné tektonice k JZ asi o 20 – 30 m a dále se dělí na několik ramen s převládajícím
pokračováním k JZ.
Byly detekovány významné chodby v hloubkách 60 – 75 m pod povrchem a to jak
bezprostředně jz od Pekárny, tak také na tektonice F1 (směřující také k JZ) a 100 m v předpolí

Pekárny (směřující k J). Nejhlubší významné dutiny byly detekovány z. od Pekárny v hloubce
cca 92 m, která odpovídá hranici mezi bazálními devonskými klastiky (Old red) a
vápencovým komplexem. Tyto dutiny potvrdily úroveň nejhlubší báze odvodnění, navazující
pravděpodobně na erozní bázi v úrovni Mokrské jeskyně.
Zevrubná korelace dosažených poznatků během r. 2017 velmi výrazně posunula
představy o paleogenezi jižní části Moravského krasu, zvláště z hlediska pozice jeskyně
Pekárny, jako torza předneogenního jeskynního systému, zčásti zdevastovaného v období
mladších modelačních fází vázaných na Hostěnický potok, a jeho erozní báze (Mokrská
jeskyně).
Tyto poznatky by ve svém výstupu měly velký význam pro směřování jednak
speleologického průzkumu, jednak pro poznání akumulací krasových vod v zónách pod
úrovní dnešní, velmi kapacitně problematickou úroveň.
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KZ – 6 je shodná s KZ – 5, proto neuvedena.
Je to upravená poslední verze pro publikaci v 38. ročence Speleoforum 2018.

0 – EZ – 18 – Seznam exkurzních zpráv roku 2018
1. – EZ – 18 – 30.01.2018 – Porada – Určení rozsahu zpracované dokumentace.
Určení zástupců institucí, které obdrží tištěnou Komplexní zprávu.
2. – EZ – 18 – 06.02.2018 – Jeskyně Pekárna a některé další – průzkum termokamerou.
3. – EZ – 18 – 13.02.2018 – Zmapování části paleopotoka.
4. – EZ – 18 – 13.03.2018 – Výzkum proudění vzduchu v jeskyních pomocí termokamery.
5. – EZ – 18 – 14.03.2018 – Porada – Revize materiálů komplexní zprávy –
úpravy.
6. – EZ – 18 – 20.03.2018 – Porada – Revize map 1 : 1000 – poslední úpravy a
doplnění.
7. – EZ – 18 – 27.03.2018 – Porada – Sestavení konečné verse Geologického
průvodce (doplnění fotografií).
Zablokováno do termínu Speleofora.

