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Výroční schůze ZO 6-25  
Výroční schůze se konala 9.1.2016 v restauraci U Němců v Ostrově u Macochy. Další schůze 

základní organizace nebyly konány, skupina se operativně scházela při pracovních akcích ve 

Sloupě, výbor se scházel dle potřeby. Různé akce, především pracovního charakteru se pak 

řešily korespondenčně. 

   Výroční schůze v restauraci U Němců, foto V. Kaman 
 

Činnost výboru základní organizace 
Výbor základní organizace působil v r. 2016 v tomto složení: 

• Sirotek Jan – předseda 

• Kaman Vít – hospodář 

• Ondrouchová Ludmila – pokladník 

Výbor se v tomto roce zaměřil na organizaci ZO. Zajistil konání výroční schůze a domluvil termín 

a místo konání. Dále výbor řešil a organizoval všechny prováděné práce především na lokalitě 

Šachta Za Evropou a Indií. Dále pracoval na organizování zahraničních speleologických akcí a 

jejich technickému zabezpečení.  Hospodář průběžně zajišťoval obnovu a údržbu materiálu. 
 

Členská základna  
V roce 2016 měla Pustožlebská skupiny celkem 14 členů, z toho 13 řádných a 1 přispívající: 

Celý Petr - řádný Mokrý Tomáš- řádný 

Frgala Zdeněk - řádný Motyčka Zdeněk - řádný 
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Gajdošík Jan - řádný Ondrouch Tomáš - řádný 

Kaman Vít - řádný Pyka Adam - řádný 

Kolařík Pavel - řádný Ondrouchová Ludmila - řádný 

Koublová Vendula - řádný Sedláková Helena - řádný 

Merta Patrik - přispívající Sirotek Jan - řádný 

 

Finanční hospodaření 
V roce 2016 hospodařila ZO s těmito výsledky: 

Stav (Kč) k 1.1.2016 k 31.12.2016 rozdíl 
účet - 61.307,00 + 61.307,00 

pokladna 41.770,00 1.334,00 – 40.436,00 

 

Detailní finanční výkazy jsou přílohou této zprávy. 

 

Materiál 
Aktuální přehled materiálu ZO: 

spotřební materiál 
lana 

• 100 m speleologické lano (sklad) 
• 39 m speleologické lano (v jeskyni, dóm SB) 
• 40 m jistící lano dynamické (sklad) 

vystrojovací materiál 

• 17 ks  Al plaket, 12 ks nerez plaket (sklad) 
• 17 ks kotvy 8/5, 21 ks kotvy 8/75, 5 ks kotvy 8/110 (sklad) 
• 12 ks karabin mailon, 17 ks mailon nerez A4, 5 ks „O" ring 8, 2 ks 

„O“ ring 10, 4 ks borháky S-rock nerez (sklad) 
• 4 ks vrták SDS 6, 2 ks vrták SDS 8, 2 ks vrták SDS 10, 2 ks vrták 

SDS 14, 1 ks vrták 12/25, 1 ks  vrták 18/25 (sklad)  
• 1 ks kladka, 1 ks Petzl Pro Traxion (sklad)  
• 2 ks nafukovací čuln (sklad) 
• 2 ks potápěčský buden Lola (1 ks sklad, 1 ks Tomáš Mokrý), 2 ks 

potápěčský buben DTD (sklad) 
• 200 m vodící šňůra (sklad)   
• 4 ks kopáček (2 ks sklad, 1 ks v jeskyni - Šachta Broušek, 1 ks 

v jeskyni – šachta EI) 
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• 1 ks sekáč plochý (sklad) 
• 1 ks tamponér Petzl (sklad) 
• 1 ks týřidlo 
• 20 kg karbit (základna)  
• 110 m el. kabel 4x6 (v jeskyni - Šachta Broušek) 
• 690 m el. kabel 4x6 (zapůjčeno Tartaros) 
• 150 + 55 m el. kabel 3x1 (sklad)  
• 20 + 15 m el. kabel 2x1,5 (v jeskyni – Šachta Broušek)  
• 10 ks speleovaky -   1 ks velký s bederním popruhem, 5 ks velký, 2 

ks střední, 2 ks malý (sklad)  
inventární materiál 

• 1 ks aku kladivo - vrtačka Makita DHR243RFJ  + příslušenství: 1 ks 
nabíječka, 1 ks článek Lion 18V, 1 ks sklíčidlo (sklad) 

• 1 ks kompresor Astra V32 E + příslušenství: přídavný filtr (sklad) 
• 2 ks měřící přístroj DistoX, DistoX2 (sklad) 
• 1 ks motorová pila (sklad)  
• 1 ks čerpadlo KDFU 80 (v jeskyni – Šachta Broušek) 

 

Půdorys jeskynních prostor pod Šachtou Za Evropou a Indií, hlavního pracoviště ZO v roce 2016,  

převzato od L. Slezáka 
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Šachta Za Evropou a Indií 
Hlavním speleologickým pracovištěm skupiny v roce 2016 byla Šachta Za Evropou a Indií, kde 

jsme pokračovali ve znovuotvírce zřícené šachty. Práce na lokalitě navázaly na 9 pracovních 

akcí uskutečněných v roce 2015.  

Obnova šachty byla započata 3. října 

2015. Morfologická situace ve strži za 

Evropou a Indií se od posledního 

zavalení šachty v roce 1964 podstatně 

změnila a zkomplikovala. Pády a posuny 

vápencových bloků značné velikosti 

značně zúžily samotný přístup k vstupní 

šachtě mezi skalní stěnou a k ní 

přilehlými bloky. Po základní stabilizaci 

bloků přímo ve strži s pomocí 

vystavených kamenných zídek a 

betonových výztuží jsme začali 

s výkopovými pracemi 

v předpokládaném místě historické 

šachty.  

Ústí šachty se nachází v asi 8 m dlouhé 

puklině mezi vápencovým blokem a 

skalní stěnou a díky snadnému přístupu 

z povrchu se stalo malým smetištěm, 

které muselo být před započetím prací 

vyklizeno. Hloubení šachty bylo zahájeno 

v profilu, který zde byl zpočátku poněkud omezen. S postupem níže jsme se snažili budovat 

šachtu přibližně rozměrů 1,5 m  x 1,5 m. Již po vykopání 1,5 m bylo naše úsilí konfrontováno 

s obrovským skalním blokem, který byl do celého jejího prostoru nasunut směrem od Z. Po 

překonání této překážky šachta pokračovala vápencovými bloky střední až větší velikosti. 

Prostory mezi nimi byly vyplněny vápencovou sutí a recentními sedimenty. V mnoha 

případech se mezi bloky nalézaly volné kaverny menší velikosti.  

V hloubce 2 m byla objevena po obou bocích šachty stará výdřeva, indikující skutečnost, že 

šachta byla nasazena na správném místě a skutečně je tedy pokračováno ve stopách našich 

předchůdců. V hloubce 5 m byla opět šachta zahrazena obrovským blokem, téměř v plném 

profilu. V jejím SZ koutu byl posléze objeven malý otvor, kterým bylo možné dychtivě hledět o 

cca 4,5 m níže do volné prostory. Po rozšíření přístupového okna byla objevena prostora o 

rozměrech přibližně 4 m x 1,2 m se závalem směrem od S, který byl z vrchní strany 

Obnova Šachty Za Evropou a Indií, foto V. Kaman 
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stabilizován právě oním obrovským blokem, který ovšem držel i zával nalézající se nad ním a 

to až k ústí šachty. Bylo tedy nutno, před dalším postupem, vytvořit složitou ocelovou 

konstrukci, podepírající tento blok. Následně byla jižní část onoho bloku mechanicky 

odstraněna tak, aby byl umožněn pohodlný přístup po žebřících až do objevené prostory.  

V hloubce 10m tedy bylo možné 

pokračovat v hloubení šachty. Ve dně 

kaverny se nacházely zprvu jemné 

jeskynní recentní hlíny, posléze opět 

nahrazené vápencovými bloky a sutí. 

Po několika vykopaných a 

zapažených metrech bylo zřejmé, že 

naše šachta se od historického díla 

poněkud odchyluje a to směrem na J. 

Naší snahou bylo držet šachtu co 

nejvíce kolmou a to z důvodu 

zamýšleného pozdějšího zabezpečení 

pomocí skruží a betonových věnců. 

Po dosažení hloubky 14,5 m se 

vyčerpaly možnosti ukládání vytěženého materiálu za výdřevou v šachtě. Od této chvíle bylo 

nutno těžit vše až na povrch. Vzhledem k existenci zmíněného bloku, který zasahuje do profilu 

šachty, bylo nutno využívat větší množství spolupracovníků, kteří vychylovali putující ocelové 

lanko v prostoře šachty. Samozřejmě se tímto zvýšily personální nároky na každou bádací akci 

až k počtu sedmi osob.   

Od hloubky 15 m bylo zřejmé, že se 

již nepohybujeme v prostoru bývalé 

šachty, kterou konstatujeme pouze 

na S okraji našeho díla. Tento 

postup byl nutný i z bezpečnostních 

důvodů, neboť právě relikt staré 

šachty se jevil býti mimořádně 

nestabilním. Od zmíněné hloubky 

15m byla v podstatě hloubena 

šachta nová. Překážkou nám byly 

obrovské vápencové bloky, 

proložené malými skupinami hutných 

fluviálních jílovitých sedimentů.   

 

Obnova Šachty Za Evropou a Indií, foto V. Kaman 

Ukládání vytěženého materiálu, Šachta Za Evropou a Indií,  

foto V. Kaman 
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Od hloubky 18m jsme byli konfrontováni se skutečností, že skalní stěna směrem na V, tvořící 

jediný pevný bod naší šachty začíná být nestabilní, neboť z jejího čela odpadávaly 

oderodované vápencové balvany a rovněž obrovský blok, utvářející profil naší šachty směrem 

od Z, se díky naším aktivitám poněkud hroutil. V hloubce 21 m byla objevena významná 

horizontální puklina směrem na J a to s výrazným průvanem. Puklina byla rozšířena až do 

vzdáleností 3 m, přičemž bylo možno na samém jejím konci, v poněkud stísněné pozici, 

nahlédnout do jejího vertikálního pokračování nevelkých rozměrů. Hypsometricky tato úroveň 

odpovídá Absolonem předpokládanému pokračování Eliščiny jeskyně ve Sloupsko-šošůvských 

jeskyních, jejichž nalezení bylo i motivem zahájení prací v lokalitě za Evropou a Indií. V této 

hloubce již nastalo velké očekávání, neboť historicky udávaná hloubka šachty (21 m) byla 

aktuální.  

Nicméně bylo třeba ještě postoupit až do hloubky 24 m, kde už byl viditelný otvor vedoucí do 

kýženého pokračování. Díky „kolmosti“ naší šachty byl onen otvor vzdálen asi 2 m 

horizontálně směrem na S. Šachtu tedy bylo nutné zatočit a to přímo pod zával, jež byl 

vytvořen zhroucením minulé šachty. Pomocí mohutných fošen byl tento zával podpažen a po 

více než 52 letech byly znovu zpřístupněny jeskyně pod Šachtou Za Evropou a Indií. 

Do znovuobjevených prostor byly podniknuty dvě rekognoskační exkurze. Provizorně byla 

vystrojena sestupná propast, ve které bylo nalezeno takřka neporušené vystrojení ocelovými 

žebři. Před dalším výzkumem ale bude nutné veškerou pozornost věnovat zabezpečení 

vstupní šachty za pomoci betonových skruží a betonových výztuh.  

Celkem jsme na této lokalitě v roce 2016 uskutečnili rekordních 44 pracovních akcí. Účast na 

akcích byla následující: 

Tomáš Mokrý - 34 Tomáš Svoboda - 5 

Vít Kaman - 30 Ivo Flek - 3 

Jan Gajdošík - 26 Marika Kučerová - 3 

Petr Celý - 23 Adam Pyka - 2 

Tomáš Ondrouch - 17 Vendula Koublová 2 

Jan Sirotek - 15 Zdeněk Motyčka - 1 

Vojtěch Pazderka - 12 Hosté - 47 

Filip Doležal - 12  
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Nový sloupský koridor, Šachta Broušek, foto J. Sirotek 
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Moravský kras – ostatní lokality 
Kromě Šachty Za Evropou a Indií se naše činnost v Moravském krasu v roce 2016 týkala již 

pouze Nového Sloupského koridoru (Šachta Broušek) a Amatérské jeskyně.  

V Novém Sloupském koridoru bylo 

podniknuto 8 akcí, převážně 

exkurzního charakteru. 

V Šošůveckém koridoru byl 

s negativním výsledkem proveden 

lezecký průzkum komínů v dómu 

Sloupských badatelů, za jehož 

účelem sem byl odtransportován 

lezecký sloup zapůjčený skupinou 

Plánivy. Taktéž jsme retransportovali 

část instalovaných elektro-kabelů, 

které jsme zapůjčili skupině Tartaros.  

Do Amatérské jeskyně proběhlo 

několik exkurzí. Byl odtransportován 

veškerý materiál ze Spojovací chodby, zanechaný tam při předchozích čerpacích pokusech.  

 

Oprava základny 
V září proběhla víkendová akce 

zaměřená na tradiční údržbu základny 

u Suchdola a přípravu dřeva na zimní 

měsíce. Vyčistili jsme prostor za 

obložením krovů u jejich paty a u 

hřebene a nainstalovali pletivo, které 

by mělo zamezit pohybu myší a 

plchů. Vyměnili jsme okenici u 

vstupních dveří a v overalovně, které 

byly poškozeny při opakovaných 

pokusech o vloupání do základny. 

  

 

Retransport hadic ze Spojovací chodby, Amatérská jeskyně,  

foto V. Kaman 

Výměna okenice na základně u Suchdola, foto J. Sirotek 
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Ostatní činnost v ČR 
V říjnu se Petr Celý, Vít Kaman a Vendula Koublová zúčastnili tradičního setkání jeskyňářů na 

Bozkově, v rámci kterého byla navštívena Bozkovská dolomitová jeskyně. 

V říjnu a prosinci proběhly dvě akce na Pálavu a Pavlovské vrchy ve spolupráci se skupinou 

Jihomoravský kras, během kterých bylo zmapováno několik menších jeskyní a vyzkoušena 

práce s termokamerou. 

Výsledky naší činnosti jsme prezentovali na Speleofóru, kde jsme získali cenu za nejlepší 

výroční zprávu za rok 2015.  

Zdeněk Motyčka pracoval v ČSS ve funkci předsedy, Tomáš Mokrý byl členem předsednictva 

ČSS. Zdeněk Motyčka dále působí v Bureau UIS.  

 

Expedice XIBALBA 2016 - Mexiko 
V termínu 19. 2. - 5. 3. 2016 se naši členové Zdeněk Motyčka, Jan Sirotek, Vít Kaman a Tomáš 

Mokrý zúčastnili další expedice, která je součástí projektu, který již 14 let probíhá na 

mexickém poloostrově Yucatán a který je zaměřený na průzkum a dokumentaci rozsáhlých 

vodou zaplacených jeskynních systému. Navazovali jsme na práci předchozí skupiny ze ZO 1-

10 Speleoaquanaut, která zde působila o tři týdny dříve.   

Prvním z významnějších nově 

objevených cenotů během 

první části expedice je 

Mariposa (Motýlek). Druhým je 

pak cenot Luuk Hool (Bahňák), 

kde je hned při prvním ponoru 

objeveno přes 300 m chodeb. 

Pokusy o prolongaci cenotů 

Nauatilostotl a Paachil Naah 

skončily neúspěšně 

v neprůlezných úžinách bez 

možnosti dalšího pokračování.  

 

Cenot Luuk Hool vede na sever. Po objevu několika stovek nových metrů se nádherné 

prostory postupně mění na nepřívětivé horizontální pukliny bez výzdoby, kde každý pohyb 

potápěče a vydechovaných bublin vede k vzniku neprůhledné bílé mlhy. Po dvou dnech 

Jezero v cenotu Xul - In, foto Z. Motyčka 
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potápění je další průzkum ukončen a průzkumný tým se přesouvá k cenotu Nah Baak (Dům 

kostí), kde jsme explorovali již v předchozím roce. 

Druhý tým mezitím s úžasem v očích objevuje nádherně vyzdobené chodby Mariposy. 

Jeskyně se blíží k chodbám Nah Baak a perspektiva spojení je zde veliká. Každý ponor je 

ozdoben novými objevy. Denní dávka 600 - 700 metrů zmapovaných prostor se zabrzdí na 

perforovaném ušním bubínku Karola Kišky. Jo-jo potápění v malých hloubkách přináší oběti. 

Oslabila se skupina potápěčů, ale zároveň posílila suchá část výpravy. Pět nově objevených 

cenotů dává naděje pro další postupy pod vodou.  

Po devíti dnech potápění a bloudění džunglí je výsledek více než skvělý!  Objevili jsme a 

zmapovali několik nových vstupů do jeskyní. Velice se osvědčila spolupráce potápěčů a 

suchého týmu. Je to ideální cesta, jak postoupit při exploracích neprozkoumané džungle. 

Nejdůležitějším objevem je nenápadný vstup do cenotu Mariposa a také významný objev 

suché jeskyně, prozatím pojmenované Posledná šanca. Speleopotápěči natáhli téměř 5 

kilometrů vodící šňůry a propojili cenoty Nah Baak a Mariposa do jednoho systému. Průměrná 

vzdálenost vstupů do cenotů od zaparkovaného auta je 800 metrů. Množství nachozených 

kilometrů na jednotlivce s plnou výstrojí, čítající víc než 30 kilogramů, přesahuje 10 kilometrů.		

 

  

Cenot Sac - Kay, foto Z. Motyčka 
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Cenot Xul – In, foto Z. Motyčka 
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Druhá část expedice začíná s příjezdem moravské části týmu 19. 2. Opět vytváříme tři 

potápěčské dvojice a začínáme dávat jeskynnímu systému Sac Kay nové dimenze. Jan Sirotek 

s Vítem Kamanem překonávají těžkou plazivku a připojují Nah Baak k Sac Kay, čímž se systém 

prodlužuje bezmála na 10 km! Zdeněk Motyčka s Radkem Jančarem nejprve zkoušejí štěstí 

v úžinách vedoucích ze Sac Kay směrem k cenotu Nautilostotl, ale postupují pouze pár 

desítek metrů, než se definitivně ztrácí v kalu, pouhých pár metrů od propojení. Dan Hutňan 

s Tomášem Mokrým objevují stovky nových metrů v chodbách Nah Baak a vyplaváním do 

suchých částí objevují pozůstatky aktivity starých Mayů (schody, zídky). Cenot, kterým vylezli 

do džungle, byl v dobách starých Mayů používaný pro přístup k životodárné vodě. Jak se 

ukázalo později, tenhle vstup je součástí výrazné, několik set metrů dlouhé deprese, ve které 

se nachází i cenot Poslední šance.  

Další dny se dvojice Motyčka, Jančar věnuje 

průzkumu 4 nových cenotů, objevených několik 

stovek metrů severněji od Nautilostotlu a Sac 

Kay. Jak záhy zjišťují, dva z cenotů jsou 

propojeny jedním jezerem, ve kterém se žádné 

pokračování nepodařilo nalézt. Ve zbývajících 

dvou cenotech se podařilo objevit vždy jen 

několik desítek metrů, poté chodby končí 

v neprůlezných profilech. Chuť si další den 

spravují ve vzdálené části Sac Kay, kde na konci 

části objevených v roce 2015 objevují přes 300 

m chodeb.  Jan Sirotek s Vítem Kamanem 

pokračují v několika ponorech v Nah Baak, ale 

nachází jen menší pokračování a také se 

přesouvají do Sac Kay, kde objevují 200 m ve 

stejné části, jako předchozí dvojice. Další 

ponory zde ještě uskutečňuje dvojice Hutňan, 

Sirotek a opět přidávají další stovky objevených 

metrů.	 

Poslední dny působení druhé části expedice se rozhodujeme soustředit úsilí na suché části 

jeskyní a zejména na nové vchody ve veliké depresi, kde před několika dny vylezli Dan Hutňan 

s Tomášem Mokrým. Postupně objevujeme a mapujeme nádherné pokračování Poslední 

šance, kterou překládáme do mayštiny jako Xul – In. Prostory dosahují délky 543 a kromě 

kratičkého podvodního úseku jsou celé nad vodou, vyplněny křehkou sintrovou výzdobou a 

smaragdově zelenými jezery. Sousedící vchod nás přivádí do labyrintu menších chodeb opět 

vyplněných sintry a jezery, který prozatím označujeme ZBK a mapujeme v něm 753 m chodeb 

a evidujeme další čtyři vchody.  Další stovky metrů přibývají i v suchých částech Nah Baak, 

resp. dnes již Sac Kay.  

Příprava na ponor, foto V. Kaman 
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Výsledkem práce první i druhé části expedice je objev více než 5 km chodeb a prodloužení 

systému Sac Kay na délku 11 551 m. Objev překvapivě dlouhých suchých jeskyní  Xul In a  

ZBK dává tušit možnost dalších suchých jeskyní a možná i většího systému v oblasti jv od  Sac 

Kay. Všechny známé a zmapované jeskyně v oblasti dosahují v současné době souhrnné délky 

16 km.  

Třetí část expedice Xibalba 2016 se zaměřila 

na domapování  nově objevených prostor na 

jihu systému K´oox Baal. Naše působení 

v systému K´oox Baal se datuje již od roku 

2006 a v roce 2012 se systém stal se svojí 

délkou 75 km čtvrtou nejdelší vodou 

zaplavenou jeskyní na světě. V posledních 

letech zde převážně působí tým okolo Alexe 

Reata, který má velmi dobré vazby na majitele 

pozemků, na kterých se v současné době 

průzkum odehrává. Jejich práce nás 

samozřejmě eminentně zajímá i proto, že 

nedávno připojili k systému cenot Wa Ba'ax 

Yan, který jsme objevili v roce 2014. 

Rozhodujeme se zmapovat části, které sice již 

byly objeveny, ale jak již v minulosti 

mnohokráte, byl objeviteli změřen pouze 

polygon. Zmapování těchto částí zabírá třetí 

skupince několik dnů a daří se jim také přidat 

objev pár stovek metrů nových chodeb a 

objevit kosterních pozůstatky lenochoda. Současná délka systému K´oox Baal dosahuje 

úctyhodných 90 391 m, čímž se řadí na třetí místo v žebříčku nejdelších podvodních jeskyní na 

světě!  

 

Banát - Rumunsko 
V letošním roce jsme podnikli celkem dvě výpravy do rumunského Banátu. První miniexpedice 

proběhla koncem března a byla věnována především povrchovým exkurzím po okolí Svaté 

Hleny, Gerniku a Eibenthalu. Původně zamýšlená návštěva propasti Avenul cu Rosu 

neporběhla, protože ani po nachození 10 km nebyl nalezen její vchod. 

Podzimní akce proběhla v termínu 17. - 20. 11. Záměrem akce byl návrat do údolí Susary a 

hlavně do vývěrové jeskyně. Vzali jsme si sebou i potápěcí nádobíčko, neboť v informacích o 

Stopy májské civilizace, foto V. Kaman 
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této jeskyni je zmínka o přítokovém sifonu, který je vhodný na potápění. Ubytování bylo 

zajištěno na Gerníku v domku rumunského starosty.  

Hned druhý den po příjezdu se vydáváme přes Novou Moldavu, silnicí kolem Moldavity do 

Carbunary. Z Carbunary je to už jen cca 3 km do údolí k jeskyni. Neseme jen obleky na 

prvotní průzkum. Jeskyně je protékaná aktivem, chodby jsou menší, ale většinu lze jít 

vzpřímeně. Cestou je několik jezer 

zhruba metrové hloubky, a také 

několik nízkých míst. Žel koncový 

sifon je již vybaven vodící šňůrou s 

podpisem jeskyňářů z Temešváru, 

nejspíš letošní.  

Na závěr akce ještě proběhla 

návštěva propasťovité jeskyně 

nedaleko Aniny na základě souřadnic 

dodaných místní jeskyňářskou 

Ralucou. Lokalitu však 

vyhodnocujeme jako neperspektivní. 

 

Expedice Shaanxi I a II – Čína 
V roce 2016 se uskutečnily dvě společné expedice České speleologické společnosti, 

Geologického ústavu AV ČR, Institutu krasové geologie Čínské akademie věd a Geologického 

ústavu ze Xi ´anu, které působily v provincii Shaanxi ve střední Číně. Jejich cílem byla prvotní 

rekognoskace a průzkum krasových oblastí v jihozápadní části provincie, zejména kolem 

města Hanzhong, kde bylo při studiu satelitních snímků objeveno velké množství ponorných 

propastí a velkých závrtů (megadolin). Celkem se zatím podařilo objevit a zmapovat více než 7 

km nových podzemních prostor a potvrdit existenci velkého množství dalších krasových jevů.  

Ve dnech 19.5–3.6. 2016 se uskutečnila první výprava, které se za ZO 6 – 25 zúčastnil Zdeněk 

Motyčka, který zároveň obě expedice organizoval. Dalšími účastníky byli Michal Filippi, Libor 

Matuška a Roman Šebela a za čínskou stranu kolega Zhang Yuan Hai z Institutu krasové 

geologie z Guillinu. Cílem expedice je rekognoskace ve třech krasových oblastech, 

vytipovaných pomocí Google Earth.  

 

 

  

Idylka pod Svatou Helenou, foto J. Sirotek 
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Ještě v den odletu do Číny se ale dozvídáme, že do jedné z oblastí nacházející se v okrese 

Xixiang se nebudeme moci podívat, neboť je zde cizincům vstup zakázán. Naši výpravu tedy 

zahajujeme přesunem z letiště v Xi ´anu do asi 300 km vzdáleného, půlmilionového města 

Hanzhong, kde náš kolega vyřizuje nezbytné formality pro naše zdejší působení. Následujícího 

dne se vydáváme v doprovodu místních autorit do vesnice Xiaonanhai, ležící na úpatí krasové 

planiny, 30 km jižně od Hanzhongu a navštěvujeme jeskyni Xigou. Jeskyně je sice místním 

obyvatelům známá od nepaměti, ale teprve před několika měsíci se rozhodli spustit jednoho 

z nich vstupní 60 metrovou vertikálou do černé hlubiny a následně objevit několik stovek 

metrů mohutných chodeb.  

Příští dny si pronajímáme auto i s místním řidičem a vyrážíme na rekognoskaci míst, které jsme 

vytipovali pomocí Google Earth. Prvním, a z našeho pohledu nejzajímavějším je obrovská 

dolina s tmavým otvorem na dně, nacházející se na krasové planině ve výšce cca 1 100 m nad 

mořem, na konci výrazné sníženiny. I přes rozměry ústí dosahující 80 m se nám dolinu 

v hustém porostu daří nalézt až s pomocí místního vesničana. Od něj se také dozvídáme, že 

dolina se nazývá Boniukeng a že na dno se dá sestoupit i bez lana, strmým svahem spadajícím 

z jedné stany. Již z dálky slyšíme ze dna šumění vody a zhruba v polovině sestupu se k naší 

obrovské radosti objevuje v protilehlé stěně portál mohutné podzemní chodby. Na dně 

zjišťujeme, že pokračování je možné dokonce dvěma směry, a to jednak po proudu a proti 

proudu. Obě chodby mají výšku 25 m a šířku 8 – 10 m. Rozdělujeme se na dvě skupinky a 

vyrážíme na průzkum.  Po proudu se chodba záhy stáčí doleva, začíná meandrovat a její 

rozměry se zmenšují až na cca 2–3 m šířky a 15–17 m výšky. Po dalších cca 50 m stojíme na 

hraně první kaskády, kterou je zapotřebí vystrojit lanem. Stejný charakter přetrvává i dále 

v jeskyni, průzkum ukončujeme z časových důvodů po cca 300 m.  Druhá skupina postupuje 

proti proudu rovněž asi 300 m, rozměry chodeb se taktéž lehce zmenšují, jeskyně však i tímto 

směrem pokračuje. Následujícího dne se do jeskyně opět vydáváme a objevy z předchozího 

v délce 671 m mapujeme.   

Příští den zůstáváme pod planinou a rozhodujeme se prozkoumat další z lokalit. Jedná se o 

veliký ponor, který se nachází na konci mohutného kaňonu, který je momentálně úplně suchý, 

což by nám mělo usnadnit průzkum. Lokalitu místní obyvatelé nazývají Xiaoshuidong a bez 

větších problému postupujeme 30 m vysokým chodbami, přes dva 3 metrové stupně až do 

vzdálenosti 540 m, kde průzkum ukončujeme a celý prozkoumaný úsek mapujeme.  

Jelikož předpověď slibuje poslední slunečný den, rozhodujeme se nazítří opět vyrazit na 

planinu, což představuje téměř dvouhodinovou jízdu strmou bahnitou cestou klikatící se 

horským úbočím. Cílem jsou další objekty identifikované pomocí satelitních snímků, které se 

jeví jako propasti či propadlé závrty. A skutečně, za vydatné pomoci místních lokalizujeme 

několik propastí, kde podle padajícího kamene odhadujeme hloubku okolo 50–60 m. Jednu 

z lokalit místní nazývají Quanyindong a přes krátkou průchozí jeskyni v ní lze sestoupit úbočím 

doliny až k menšímu ponoru s drobným tokem. Rozdělujeme se na dvě skupiny, a zatímco 

Jeskyně Guanyindong, Čína, foto Z. Motyčka 
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jedna se vrací s vesničany pokračovat v identifikaci dalších lokalit na povrchu, druhá postupně 

proniká menší, meandrující chodbou do nitra jeskyně. Jeskyně je velmi strmá s četnými 

stupni, které však lze volně slézat. Se vzrůstající vzdáleností a hloubkou se podzemní tok 

zvětšuje, obohacen o řadu přítoků. Rozměry chodby se zvětšují a ta po cca 800 m ústí do 

mohutného tunelu 10 m širokého a 30 m vysokého. Orientačně prozkoumáváme jen 

přítokovou část tunelu, kde se po 100 m ocitáme na dně propastí ozářené denním světlem 

pronikajícího sem oválným ústím propasti více než 30 m vysoko. Jelikož jsme věci na 

mapování společně s ostatním materiálem zanechali asi 200 m za vchodem, nezbývá než 

zmapování nechat na příště.  

Druhá skupina v mezičase 

navštívila další tři lokality, 

ovšem jeskyně v nich 

nalezené neměly nikde více 

než několik desítek metrů 

délky, bez možnosti dalšího 

pokračování. Následující 

dva dny opravdu začalo 

podle předpovědi vydatně 

pršet, a proto se můžeme 

věnovat jen lokalitám pod 

planinou (výjezd po bahnité 

cestě na planinu by totiž 

nebyl možný). Opět se 

rozdělujeme na dva týmy, a 

zatímco jeden ověřuje informaci od místních o existenci velikého portálu v údolní stěně, druhá 

vyráží na obhlídku druhé strany krasové planiny, kudy vede asfaltová cesta. Úspěšnější byla 

jen druhá skupina, které orientačně prozkoumala cca 400 m vývěrové jeskyně, kterou místní 

nazývají Dračí. Druhá skupina jen vydatně zmokla, avšak žádný portál nenalezla. Poslední den 

zkoušíme, zda-li by bylo možné navštívit další z mohutných ponorů v oblasti, ale hučící kalná 

řeka valící se vstupním kaňonem nás od tohoto úmyslu odrazuje. A tak společně 

navštěvujeme nedalekou jeskyni Dafodong, která byla kdysi sice pro veřejnost zpřístupněná, 

ale pak ji kvůli zbudované vojenské podzemní továrně uzavřeli..  V současnosti zde probíhá 

rekonstrukce a tak máme jedinečnou možnost spatřit, jak se vyrábí umělé – až 15 m vysoké 

betonové stalagmity, jezírka, náteky a jiné sintrové útvary, které se v přírodní podobě, 

vzhledem k předchozímu účelu užití jeskyně skoro žádné nedochovaly.  

Zbývající dny pobytu v Číně se oproti původnímu plánu rozhodujeme nepokračovat dále na 

západ do další oblasti, kterou jsme identifikovali pomocí GE, ale po konzultaci s naším 

čínským kolegou míříme na jihovýchod do oblasti, která je jakýmsi pokračování masívu, 

v němž jsme se uplynulý týden nacházeli. Jižní část tohoto masívu se totiž již nenachází 

Jeskyně Guanyindong, foto Z. Motyčka 
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v zapovězeném okrese Xixiang, ale v menším horském okrese Zhenba, což zcela mění situaci 

a okamžitě se stává naší prioritou, jelikož jsme zde identifikovali několik opravdu velikých 

dolin a propastí v čele s megadolinou, jejíž rozměry odhadujeme na 500 × 300 m!! Po 

krkolomné jízdě přes hory, přijíždíme pozdě v noci v silném dešti do města Zhenba, odkud 

bychom měli ráno vyrazit dále do hor. Ráno se však od našeho průvodce dozvídáme, že se 

vlivem silných dešťů utrhl kus svahu i s jedinou silnicí, která do oblasti vede a její oprava bude 

trvat několik měsíců. Jelikož je již nereálné vracet se zpět na západ, přijímáme nabídku kolegů 

z Geologického Institutu ze Xi ´anu, kteří by se s námi rádi setkali a ukázali nám zajímavou 

krasovou oblast ještě dále 

na východ. Následující 

dny se tedy přesouváme 

do města Zhen´an, kde 

navštěvujeme zajímavou 

krasovou planinu se 

zárodky kuželového krasu, 

ovšem objevujeme jen 

jeden menší asi 

dvacetimetrový závrt s 30 

m hlubokou propastí na 

dně. Další dny se 

přesouváme ještě 

východněji, do města 

Shanyang a ačkoliv po 

cestě zaznamenáváme 

řadu jeskyní, žádnou další 

již z časových důvodů nenavštěvujeme a lokalizujeme pouze vchody. Poslední den se opět 

rapidně zhoršilo počasí, což nám překazilo cestu na poslední z uvažovaných krasových planin, 

kam nebylo možné ani s terénními vozy po rozbahněné cestě vyjet. S místními kolegy se tedy 

přesouváme zpět do Xi´anu a nazítří odlétáme zpět do Evropy.	 

Druhá expedice, která se konala se dnech 19.10. až 3.11. měla zcela jednoznačný cíl, a to 

pokračování v exploraci v jeskyních objevených při jarní rekognoskaci v oblasti Xiaonanhai. Za 

ZO 6-25 se účastní Zdeněk Motyčka, Tomáš Mokrý a Jan Sirotek. Dalšími účastníky jsou Jiří 

Buček, Radoslav Husák, Miroslav Kotol, Libor Matuška, Štěpán Mátl a opět Zhang Yuan Hai z 

Guillinu. Jako základnu volíme znovu vesnici Xiaonanhai, ale počítáme s nocováním i přímo na 

planině. Neocenitelné pomoci a podpory se nám dostává od našich starých známých z 

Geologického Institutu ze Xi´anu, kteří se rozhodli provést v oblasti detailní snímkování oblasti 

za pomocí výkonných dronů. Výsledkem jejich téměř čtyřměsíční práce, jsou díky mnohem 

vyššímu rozlišení snímků, další rozpoznané doliny a propasti.  V celé oblasti zaznamenali 

celkem 49 dolin, což rázem činí z oblasti mimořádně zajímavou krasovou lokalitu! 

Vyvěračka Long, foto J. Sirotek 
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Jeskyně Boniukeng, Čína, foto Z. Motyčka 
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V rámci druhé expedice se tedy po zabydlení v Xiaonanhai nedočkavě vydáváme do míst, ve 

kterých jsme na jaře započali s objevováním. Rozdělujeme se na tři skupinky a první se vydává 

do ponoru Xiaoxuidong, kde jsme skončili ve vzdálenosti 540 m. Pokračují asi 100 m na okraj 

pozemního jezera s množstvím odpadků a dále na člunech dalších 150 m, kde je zastavuje 

sifon. Celková délka 

jeskyně dosahuje 777 m.  

Druhá a třetí skupinka se 

vydávají na planinu, a 

zatímco jedna míří do 

jeskyně Boniukeng 

pokračovat v technicky 

náročném vystrojování 

jeskyně směrem po 

proudu, druhá se vydává 

zmapovat z jara známé 

části jeskyně 

Guanyindong. Jejich 

působení je nicméně velmi 

krátké, jelikož se musí ještě 

dnes vrátit na základnu a nabalit vše potřebné pro několikadenní pobyt na planině, neboť se 

našemu čínskému kolegovi podařilo domluvit možnost přespání u vesničanů na planině, a to 

dokonce včetně stravy. Následující dva dny by 

tak mohli věnovat práci v jeskyních čas do 

pozdních nočních hodin, ale bohužel se 

začíná projevovat vliv deštivého počasí, které 

panuje již od našeho příjezdu. Skupinka 

působící v jeskyni Boniukeng tak vystrojuje 

další a další kaskády a objevuje asi 250 m 

chodeb, na které spotřebuje téměř 400 m lan 

ve snaze vyhnout se zvyšujícímu se průtoku 

vody. Skupinka mapující Guanyindong 

mapuje celkem 1150 m chodeb, ale další 

postup se stává kvůli vodě nemožný. Nazítří 

se díky celonočnímu dešti nedá vůbec do 

Boniukengu vstoupit a v jeskyni zůstává 

uvězněn i osobní materiál této skupinky. Obě 

skupinky se tak vydávají na povrchový 

průzkum. Trojice působící v Guanyindongu s 

cílem nalézt druhý vchod do jeskyně, který by 

výrazně zkrátil cestu na její doposud známý 

Účastníci podzimní expedice Shaanxi, foto J. Sirotek 

 

Vodopád v jeskyni Guanyindong, foto J. Sirotek 
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konec a skupinka z Boniukeng s cílem ověřit existenci další propasti identifikované pomocí 

satelitu.  

Zatímco nalézt nový vchod se po několika hodinách daří, žádnou další propast nikoliv. 

V mezičase dole v údolí první skupinka mapuje a objevuje nové prostory v Dračí jeskyni, 

kterou jsme orientačně prozkoumali již na jaře, a to v celkové délce 895 metrů. K tomu 

přidává objevy v jeskyni nad drobnou 

vyvěračkou v délce 338 m. Po třech dnech 

se všichni opět scházíme na základně 

v údolí. Domlouváme program na 

následující dny, a jelikož se počasí nelepší, 

rozhodujeme se opět pro povrchový 

průzkum, tentokráte ve zcela novém 

terénu. Vybaveni informacemi z GE 

vyrážíme další den a záhy ověřujeme 

existenci krásného ponoru s vydatným 

tokem a řady dolin. Další dny se věnujeme 

jednak průzkumu několika zajímavých 

dolin, který však přináší jen drobný objev 

propasti U Tří doutníků, tak hlavně nového 

ponoru, který pracovně nazýváme Nikita. Během první akce se daří vystrojit vstupní propast a 

první kaskádu a objevit cca 250 m chodeb, během druhé objevit dalších cca 300 m a celý 

dosavadní průběh zmapovat a během třetí akce objevit a zmapovat další stovky metrů, čímž 

celková délka jeskyně dosáhla 704 m. Posledních 

200 m jeskyně je přitom velice technicky 

náročných, opět je nutné obcházet četné kaskády a 

vystrojovat vodorovné traverzy. O charakteru může 

svědčit i údaj o hloubce a množství 

spotřebovaných lan, kdy na dosažení celkové 

hloubky jeskyně -45 m bylo zapotřebí cca 150 m 

lan! Průzkum jeskyně ukončujeme z časových 

důvodů nad zcela volným pokračováním.  

Předpověď počasí slibuje konečně změnu k 

lepšímu, a tak se rozhodujeme opět vydat na 

planinu a pokračovat v práci v tamějších jeskyních. 

Nazítří se nahoru přesouváme v maximálním počtu, 

doplněni o několik čínských jeskyňářů. 

 

Rýžová pole, foto J. Sirotek 

 

Monumentální vchod do jeskyně Boniukeng, 

foto J. Sirotek 
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Jeskyně Boniukeng, Čína, foto Z. Motyčka 
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Vytváříme opět tři skupinky, z nichž první vyráží novým vchodem do jeskyně Guanyindong a 

další dvě do Boniukeng, kde jedna míří pokračovat v náročné exploraci po proudu a druhá 

zkouší štěstí ve velkých chodbách proti proudu. Přes stále zvýšený stav vody se daří objevit v 

Guanyindongu 700 m velkých, strmě klesajících chodeb s četnými vodopády a v Boniukengu 

300 m v obou větvích.  Povzbuzeni úspěchem pokračujeme v exploraci i v následující dva dny 

a výsledkem jsou další stovky metrů objevených chodeb. Zpočátku velké prostory 

v Guanyindongu se ale postupně zmenšují, až se jeskyně uzavírá nízkou neprůleznou puklinou 

mezi skalním dnem a stropem. Celkové délka jeskyně tak dosahuje délky 3024 m a hloubky -

445 m. V jeskyni Boniukeng se podařilo celkem objevit 1386 m chodeb a dosáhnout hloubky 

-186 m. Jeskyně však v obou větvích (po i proti proudu) pokračuje dále!  

Čas pro expedici ale téměř vypršel a poslední dny našeho pobytu v Číně jsou věnovány re-

transportu do Hanzhongu a následně až do 800 km vzdáleného Chongqingu, odkud 

odlétáme zpět do Evropy. 

Celkem se během obou expedic podařilo objevit a zmapovat 7 172 m chodeb. Podrobnější 

zpráva bude publikována ve sborníku Speleofóra 2017. Projekt Shaanxi by měl pokračovat i v 

roce 2017.  

 

Expedice Medúza 2016 – Černá Hora 
Na přelomu srpna a září 2016 jsme podnikli již 14. expedici na planinu Dalovica v Černé Hoře. 

Tento rok jsme díky hojné účasti především polské části týmu z Klubu Speleologicneho 

Politechniki Wroclavskiej výjimečně neřešili nedostatek nosičů potápěčského vybavení. Zato 

však vyvstal problém s potápěči do útočného mužstva za 4. sifon, který jsme měli v plánu 

překonat. Poté, co svoji účast odřekli dva ze čtyř potápěčů, jsme rozjeli rozsáhlou náborovou 

akci mezi všemi, co se kdy v Čechách 

nebo na Slovensku potápěli 

v jeskyních. Dokonce jsme narychlo 

zahájili výcvik nového jeskynního 

potápěče Honzy Vašíka. Nicméně 

čtyřčlenný tým se nám nakonec 

nepodařilo dát dohromady a tak jsme 

museli program expedice 

přehodnotit. 

Redukovaný potápěčský tým ve 

složení Sirotek, Kaman, Vašík podnikl 

dvoudenní akci zaměřenou na 

detailní průzkum a dokumentaci Expediční tým Medúza 2016, foto J. Sirotek 
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prostor mezi 1. a 2. sifonem. Prozkoumali jsme a zaměřili především přítokovou chodbu, 

objevenou v roce 2003 při první expedici, kde jsme tehdy nedošli na konec a k jejímuž 

průzkumu jsme se již nikdy nevrátili. Jedná se o cca 300 m dlouhou chodbu s aktivním tokem. 

První  část chodby je mohutná, s písčitými nánosy a poměrně hezkou krápníkovou výzdobou. 

Po 200 m se však charakter chodby mění a profil se zmenšuje až do neprůlezného meandru. 

Druhým cílem je vylezení komínu nad Evženovým pahorkem před 2. sifonem, ze kterého je 

vyřícený mohutný zával na dně dómu. S pomocí vrtačky a nýtů se dostáváme až do výšky 20 

m, kde musíme postup zastavit pro nedostatek materiálu a pokročilý čas. Cestou zpět ještě 

přeměřujeme hlavní polygon a přemapováváme 1. sifon. Z něj jsme také odstranili všechny 

staré nadbytečné šňůry. 

Současně s prvním družstvem je v jeskyni na bivaku také polská dvojice, která se zaměřuje na 

průzkum komínů v zadní části jeskyně. Celkem vylezli 3 komíny bez výraznějšího postupu. 

Zbytek polského týmu se během prvních dní soustřeďuje na otvírku potenciálního nového 

vchodu. Toto místo jsme lokalizovali při expedici v roce 2014 v části Labyrint. Je zde citelný 

průvan a viditelné konečky kořínků. Místo lokalizujeme vůči povrchu s pomocí radiomajáku. 

Vychází to zhruba 80 m nade dnem kaňonu, nedaleko cestičky, kterou chodíme z tábora. 

Pokud by se nám vchod podařilo otevřít, ušetřili bychom si tím zhruba půl hodiny cesty a 

nemalé převýšení při přístupu do jeskyně. Výkopové práce však musíme přerušit po intervenci 

domácích speleologů a návštěvě z inspektorátu životního prostředí. Jsme informováni, že pro 

tyto práce budeme muset vybavit zvláštní povolení. 

S novým modelem radiomajáku také 

zaměřujeme průběh hlavního tahu 

jeskyně vůči povrchu, ale díky technickým 

problémům se nám to příliš nedaří. Hlavní 

náplní letošní expedice zůstává nové 

mapování celého systému. Všechny hlavní 

body stabilizujeme vrtanými plastovými 

body. Přeměřujeme část Srksov Pomorski 

Put a také spojku mezi Termitniakem a 

touto částí jeskyně. Celkem naměříme 

přes 2 km chodeb. Snad již příští rok 

dokončíme celou mapu.  

Na závěr expedice ještě zkoumáme propast ve stráni naproti bývalé školy, na kterou nás 

upozornili místní. Bohužel stejně jako většina podobných děr tady na planině končí v 15 m 

zasucením. 

 

 

Bivak v jeskyni Dalovica před 1. sifonem, foto J. Sirotek 
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Ostatní zahraniční akce 
Na přelomu roku 2015 a 2016 se Petr Celý, Vít Kaman a Adam Pyka zúčastnili pobytu 

s polskými kolegy v Zakopaném v tatrách. Exkurzně byly navštíveny jeskyně Czarna a cvičná 

jeskyně v hřebenu Czarna Turnia nad Koscielskou dolinou.  

V červenci se Petr Celý a Vít Kaman zúčastnili exkurze do Čachtického krasu na Slovensku. 

Byla navštívena jeskyně Beckovská a závrt OMVJ, kde se naši členové zúčastnili pracovní akce. 

Cestou domů byla ještě navštívena lokalita Fosilná vyvěračka. 

Na závěr roku v prosinci 2016 proběhla další miniexpedice do Kosova, do jeskyní v okolí 

města Peč. V rámci jeskyně je domapována a doprozkoumána jeskyně Kubo, která se nalézá v 

úbočích vrcholků nám známých jako Voljak, nad Pečí. V jeskyni bylo naměřeno 56 metrů 

polygonu. Při průzkumu není žádné další pokračování nalezeno.  V jeskyni u Radavce je 

s pomocí lavinového vyhledávače ověřována možnost propojení horních pater.  
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Přehled o příjmech a výdajích 
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Přehled o majetku a závazcích 
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