
SPEl.J=OFÓRUM     2015     RočNÍK/VOLUME 84

Na skapových místech A (-35 m), C (-58 m), E (-64 m) H
(ÚO m), tedy v různých hloubkách vadózní zóny, byl sledo-
ván chod vodivosti, alkality, celkové tvrdosti vody a ChsK
během kalendářního  roku. Nejvýrazněji  se  do všech hlou-
bek  projevil  vliv  vegetační  části  roku  od  měsíce  května
do podzimu zvýšením u hodnot ChsK, její nejnižší hodnoty
v roce byly v měsíci únoru. Ostatní hodnoty pouze kolísa|y
(graf2).

Těchto výsleďů poznání chemismu skapových vod v Mo-
ravském krasu bylo dosaženo s podporou Českomoravského
cementu Mokrá.
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Graf 2 Chod hodnot vodivosti, alkality, celkové tvrdosti a ChsK během roku

Diagram 2 The values of conductivity, alkalinity, total hardness and che-
mical consumption of oxygen in the course of a year

Summary: A contribution to the study
ot dripwaters in the Moravian Karst

Th;introductorysectiondescribesthehistgryofthestudyofwatersdríppingfropdrips_t_o??sffoTthefirst.exam.ínat:ons.
in 1881-,886 a}; Kříž) and ,96o-,96,  (by Šté,c,) to the years  ,987-2ol4 (thís a_uthor!-_Wit_h_in tf ie k.ars_t cycle_at th.e sit? f lf
theochozskáčůtiepresentauthordetectedarateoflimestoneremovalwhichwouldsufficefiortheformat.ion.?f.wities
11.15litresinvolumeb:eneathasurf;aceofonesquaremetrein1000years.Inthecourseofan_yer?geyeaf_th_:highestrate
wasdetectedinthemonthsofMarčhandApril,andthelowestrateinSeptember.Theeffectofthedepthofinflltrateseepage
into limestone on 12 chemical parameters of water is also described.
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Seniorská -nová jeskyně na obzoru
Ladislav Slezák

Naše  seniorská  skupina  SE-3  (R.  Cendelín,  J.  Pokomý,
L. Slezák), jako součást ZO 6-12, provádí již po několik let
telegnostické mapování v prostoru mezi Hostěnickým pro-
padáním, ponory Říčky a Kamenným Žlíbkem. V roce 2014
jsme se konečně „prokousali" k z. okraji plošiny a společně
stanuli na hraně údolí nad vchodem do Ochozské jeskyně.

Nádhemý podzimní den 9. prosince 2014. Trasovali jsme
s.-j.  profil  a virgule nám vytrvale vnucovaly neuvěřitelně
rozsáhlou anomálii. Její šířka ukazovala 71 m! Osa ohromné

plochy směřuje k východu. Vymezujeme její s. okraj a pak
i jižní. Oba průběhy pečlivě zaměřujeme, abychom je mohli
vynést do celkového plánu v měřítku 1  :  1  000.

Bezradně stojíme znovu na hraně údolí a dohadujeme se,
jestli jsme do kamenité a velmi neprostupné  stráně vůbec
schopni nastoupit,  aniž bychom riskovali,  že  si přivodíme
nějaké zdravotní komplikace. Kam a v jaké šířce pokraču-

Ě6 *_1

je anomálie do svahu nad Ochozskou jeskyní? Vkrádají se
i pochybnosti, jestli přece jen nejde o průmět Hlavních dó-
mů Ochozské jeskyně. Virgule tvrdošíjně a opakovaně sig-
nalizují vodní prostředí v celé šíři. Hostěnióký potok za brá-
nou jeskyně není slyšet.

L. Slezák sestupuje do svahu pod hranu údolí, do míst,
kde  se  vyskytují  fi.agmenty  staré  erozní  úrovně  v  nadm.
výšce kolem 360  až  370m.  Orientačně  sleduje vrstevnici
k J.  Široká anomálie, jak se zdá,  se úží, její podélná osa
však zachovává z. směr. V úrovni vrstevnice náhle anomá-
lie končí a je přeťata novou linií  směřující na SV,  o  šířce
kolem 6 až s m. V tomto koridoru náhle L.  Slezák naráží
na zajímavou lokalitu. Ostatní členové skupiny k ní sestu-
pují.

Ve svahu, pod hranou svahového kužele je portál jesky-
ně. Krásně modelovaná oblouková klenba má v odhaleném
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profilu šířku asi 4m a zapadá do masivu na délku asi 3  až
4 m, kde se přimyká k sedimentámí výplni. Pečlivě zkoumá-
me masiv klenby a mamě pátráme po jakémkoliv označení.
Bez výsledku.  Pokoušíme se o malou rekonstrukci.  Je evi-
dentní,  že samu lokalitu objevil neznámý obyvatel (patmě
Hostěnic) při hledání vhodného místa k vybudování  ffon-
tového úkrytu na jaře  roku  1945.  Uvolnil vstup pod klen-
bu a v hloubce kolem 3 m srovnal dno do plošinky. Výt.ěže-
ný materiál (většinou kusový) vyskládal do ochranné zídky,
která byla v te~rénu dokonale ukrytá případným pohledům.
Je možné, Že lokalita bylá objevena jako nenápadná venta-
rola v zimě rohi 1944 až  1945. Žádné stopy po mladší prů-
zkumné činnosti na lokalitě patmé nej sou.

Provedli jsme fotodokumentaci  a pracovně jsme jeskyni

pojmenovali Seniorská (foto 1). Již dnes odkrytá část splňu-
je kritéria pro uvedení do evidence JESO jako 1426A. Bližší
údaje zatím z pochopitelných důvodů neuvádíme. Objev té-
to lokality považuj eme za vánoční dárek pro naši mateřskou

ZO 6-12, aby ji bylo možno zařadit do souboru lokalit pro
budoucí speleologický průzkum.

Samozřejmě nás zajímalo, jak se jeskyně Seniorská pro-

jevuje telegnosticky v terénu.
Proj evuje. Za klenbou pokračuje suchý koridor do vzdále-

nosti kolem 50m (v šířce 7-6 m), aby se napojil na velkou
anomálii,  kterou jsme  mapovali.  Ukazuje  se,  že  naše  teo-
rie erozní úrovně ve výšce 360 až 370m n. m. je podpoře-
na indikacemi jeskynních dutin, které však byly do značné
míry devastovány klimatickými procesy v pleistocénu (mra-
zové  destrukce,  ústupy  svahů i  s portály jeskyní).  V kon-
cové modelaci svahů se patmě uplatnily i mohutné sesuvy
svahových osypů v místech, kde stmost stabilizační křivky

překračovala úhel 45°. Dokladem by mohly být i tak zvané
„Hallstattské  sutě",  které  při  archeologických  výzkumech
zachytil  8.  Klíma  (Klíma  1962,  1964)  před vchodem jes-
kyně Pekámy. Stabilizace svahů patmě nastala postupně až
s nárůstem vegetačního pokryvu.

Foto  1  Pohled na ústí jeskyňky Seniorská (Foto J.  Pokorný)

Photo 1 A view of the entrance to the Seniorská Cave (Photo by J. Pokorný)

Summary: Seniorská Cave - a prospect for a new cave
Surf;ace exploration of a valley above the entrance to the Ochozská Caye brought a disccivery of a cave portal with an

arched vault about 4 m in width. The cave, called Seniorská Caye, continues ca. 3 m deep in the massif; where it is filled with
sediments . The site is promising for a prolongation.
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