Jeskyně Pekárna – co našly vykopávky a co virgule
Josef Pokorný

Další pozoruhodností, týkající se Pekárny jsou práce telegnostické detekce v okolí
Pekárny. (Práce s virgulí). Dr. Himmel se ve Speleu č. 28 z r. 1998 na str. 46 zmiňuje o mapě
ing Feitla, kterou před časem v Ochozi viděl. Petr Kos se v ročence „Speleoforum“ č. 17. /
1998 na str. 23 – 24 zmiňuje o telegnostické detekci Josefa Mrázka v okolí Pekárny a
překresluje zde jím zhotovenou mapku výsledku detekce.
Nicméně, za nejpodrobnější popis telegnostické detekce v okolí Pekárny považuji článek
Ladislava Slezáka, který vyšel ve „Speleu“ č. 28 / 1999 na str. 23 – 25. Článek byl nazván:
„Příspěvek k dalšímu možnému pokračování jeskyně Pekárny v jižní části Moravského
krasu“. Tento článek uvádím se souhlasem autora níže. Najdete jej na str. 25 – 27 této práce.
Za tímto článkem uvádím ještě mapku Pekárny a terénu na povrchu (proláklina po
zařícení) se zakreslenými koncovými body, zaměřenými na povrchu radiomajákem. Viz str.
28
Rád bych se také vrátil k době, kdy se prováděly výzkumy v Pekárně. Mám od dnes už
nežijících Ochozanů fotografie z těch dob. Nejprve dokumenty z výzkumů mezi léty 1925 až
1929, prováděných R. Czižkem pro Dr. Absolona. Ty najdete na straně 29 a 30.
Potom dokumenty z výzkumů Dr. Klímy z r. 1963. Ty najdete na str. 30 a 31. A nakonec
jedna fotografie z výzkumných prací na lokalitě „Staré zámky“ u Líšně.
A pro doplnění alespoň částečného náhledu na to, co bylo v jeskyni Pekárně prof.
Absolonem vytěženo otiskuji jeho přehled, který vyšel v r. 1943 v časopise „Pestrý týden“
pod názvem „Výzkum jeskyně Pekárny na Moravě“ s podtitulem „Základ pro moderní
bádání o fosilním člověku na střední Moravě.“
Vlastní tabulka nese nadpis „Mohutné souvrství geologických a kulturních vrstev,
odhalených v létech 1925 – 1930 v jeskyni Pekárně“ s dodatkem: „Zaneseno do rámce
světových prehistorických dějů.“ Tabulku najdete na str. 33 spolu s obrázky schematu
prokopaných vrstev. Protože celá tabulka na str. 33 je z prostorových důvodů zmenšena až na
hranici čitelnosti, rozdělil jsem ji a zvětšil na str. 34 a 35 tak, aby byla čitelná.
Než opustíme jeskyni Pekárnu, chtěl bych se ještě zmínit o jednom svém poznatku. Před
léty vyšla serie knih sibiřského kartografa, Grigorie Fedosejeva. Tento muž popisuje ve svých
knihách svoje zážitky z mapování Sibiře. Velmi zajímavý je jeho popis národa Evenků,
přírodních lidí, přecházejících z doby kamenné rovnou do dvacátého století. Evenkové se
v jeho knihách živí lovem a kočují. Protože neustále cestují krajinou za zvěří, nemohou
přenášet víc než unesou, proto věci, které zrovna nepotřebují, ukládají ve významných bodech
a nazývají je „Labaz“ Je nepsaným zákonem, že do labazu je možné uložit to, co člověk
zrovna nepotřebuje, ale také si z uložených předmětů vzít cokoliv, co zrovna potřebuje. Ptal
jsem se některých vědců, zda jeskyně Pekárna nebyla takovým „labazem“ lovců sobů a koní.
Unisono tuto možnost odmítli! (No comment!).

Na další stránce - článek L. Slezáka:
Příspěvek k dalšímu možnému pokračování jeskyně Pekárny…
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Mapka promítnutí konce jeskyně Pekárny pod proláklinu, vzniklou zařícením jejího
pokračování. Body označené P1 a P2 jsou pozice zaměřených radiomajáků. Bod P2 je
koncovým bodem chodbičky, prokopané MUDr Prixem. Autorem mapky je Lad. Slezák.
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Pracovníci, kteří prováděli v r. 1925 a v následujících létech archeologické
vykopávky v jeskyni Pekárně. Zleva doprava: paní Aloisie Hrazdírová, Karel
Hrazdíra, Antonín Šnajdr, Stanislav Škrob, Václav Boček – všichni z Ochoze.

Zcela vpravo stojí odborný učitel Rudolf Czižek, který vedl vykopávky
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1925 – 1929, Pekárna, Ochozané – Hrazdíra, Šnajdr, Škrob.

Srpen 1963 – v Pekárně kope Karel Hrazdíra st.
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Fotografoval B. Klíma.

Srpen 1963 – Ochozané pracující na vykopávkách v Pekárně – vlevo K.
Pokorný, vpravo K. Hrazdíra starší.

R. 1959 – Vykopávky ve Starých Zámcích u Líšně – Ochozští občané, kteří zde
tehdy pracovali.
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Na tomto obrázku je s největší pravděpodobností Rudolf Czižek, který vedl
v létech 1925 až 1929 výkopy v jeskyni Pekárně. Snímek je z archivu Mgr
Ladislava Slezáka. S největší pravděpodobností byl pořízen ve Wanklově
chodbě Ochozské jeskyně.
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Na obrázcích nahoře je schéma prokopaných vrstev.
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Protože kopie grafického znázornění historie Pekárny prof. Absolonem na stránce výše byla
téměř nečitelná, rozpůlil jsem obrázek a zvětšil do čitelnosti.
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