
Česká speleologická společnost 
ZO 6-25 Pustý Žleb 

Výroční zpráva  
za rok 2017 

Sestavili: Jan Sirotek, Vít Kaman, 
Zdeněk Motyčka,  

Ludmila Ondrouchová 



ČSS ZO 6-25 Pustý žleb Výroční zpráva za rok 2017

Obsah 

Titulní strana: Amatérská jeskyně, NSK - Šachte Břoušek - u 4. sifonu, foto J. Sirotek 

Obsah	 
................................................................................................................................2
Výroční schůze ZO 6-25	 
....................................................................................................4
Činnost výboru základní organizace	 
.................................................................................4
Členská základna	 
..............................................................................................................4
Finanční hospodaření	 
........................................................................................................4
Materiál	 
.............................................................................................................................6
Spotřební materiál	 
..........................................................................................................................6
Lana speleo	 
...................................................................................................................................................6

Vystrojovací materiál:	 
....................................................................................................................................6
Inventární materiál	 
..........................................................................................................................6
Doplnění	 
.........................................................................................................................................6

Speleologická činnost v ČR	 
..............................................................................................7
Šachta Za Evropou a Indií	 
..............................................................................................................7
NSK Šachta Břoušek	 
...................................................................................................................12
Nová Amatérská jeskyně	 
.............................................................................................................12
Ostatní jeskyně v ČR	 
....................................................................................................................14

Speleologická činnost v zahraničí	 
...................................................................................15
Čína	 
..............................................................................................................................................15
Oblast Ningqiang	 
.........................................................................................................................................15

Horská oblast Liping	 
...................................................................................................................................16

Oblast Zhenba	 
.............................................................................................................................................18

Zpátky v  Xiaonanhai	 
...................................................................................................................................19
Kosovo	 
.........................................................................................................................................21
Černá Hora	 
...................................................................................................................................22
Rumunsko - Banát	 
.......................................................................................................................23

Ostatní činnost	 
................................................................................................................24
Přehled o příjmech a výdajích	 
.........................................................................................26
Přehled o majetku a závazcích	........................................................................................27

-  -2



ČSS ZO 6-25 Pustý žleb Výroční zpráva za rok 2017

-  -3

Jeskyně Diheluoshuidong, foto: Jan Sirotek
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Výroční schůze ZO 6-25  
Výroční schůze se konala 21.1.2017 v  restauraci v hotelu Stará Škola ve Sloupě. 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.


Činnost výboru základní organizace 
Výbor základní organizace působil v roce 2017 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 lokalitách 
Šachta Za Evropou a Indií, NSK Šachta Břoušek a Nová Amatérská jeskyně. Dále pracoval na 
organizování zahraničních speleologických akcí a jejich technickému zabezpečení.  Hospodář 
průběžně zajišťoval obnovu a údržbu materiálu.


Členská základna  
V roce 2017 měla Pustožlebská skupina celkem 14 členů, z toho 13 řádných a 1 přispívající:


Finanční hospodaření 
V roce 2017 hospodařila ZO s těmito výsledky:


Detailní finanční výkazy jsou přílohou této zprávy. 

Celý Petr - řádný Mokrý Tomáš- řádný
Frgala Zdeněk - řádný Motyčka Zdeněk - řádný
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

Stav (Kč) k 1.1.2017 k 31.12.2017 Rozdíl

Účet 61 307 Kč 45 513 Kč - 15 794 Kč

Pokladna 1 334 Kč 10 707 Kč 9 373 Kč

Celkem 62 641 Kč 56 220 Kč -6421 Kč
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Amatérská jeskyně - NSK, Šachta Břoušek - hlavní koridor, foto: Jan Sirotek
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Materiál 
Aktuální přehled materiálu ZO:


Spotřební materiál 

Lana speleo 
• Sklad zůstatek z 2016 139 m, stav sklad 01. 2017 - celkem 100 m, v délkách: 100. Koridor 

dóm SB 39 m	 

• Jistící lano dynamické 40 m


Vystrojovací materiál:  
• Sklad 17Al plaket, 12 nerez plaket, 12 mailon. Kotvy8/50 13ks, 8/75 26ks, 8/110 5ks. Nerez 

A4 mailon 17ks, O"ring 8-5ks, 10-2ks. Borháky S-rock nerez 4ks. 

• Spotřeba: Kotvy 8/50 4ks, 8/75 5 ks., nakoupeno 8/75 10 ks. 


• Vrtáky SDS: 6-4ks, 8-2ks, 10-2ks, 14-2ks. 12/25-1ks. 18/25-1ks (sklad) 

• Kladka 1x (sklad) Petzl Pro Traxion 1x(sklad) 

• Nafukovací člun 2 ks (sklad) 

• Cívka (buben) Lola 2ks (1 sklad, 1 Bim) DTD 2 ks (sklad)

• Vodící šňůra 200 m (sklad)   
• Kopáček 2 ks (sklad) 1ks Koridor, 1 šachta EI, sekáč plochý 1 ks  

• Tamponer Petzl 1ks, kladivo Raveltik 1ks

• Týřidlo 1 ks


• Karbit 10 kg (základna) 

• Kabel el. 4x6  110 m(Koridor), 690 m zapůjčeno Kuba Tartaros, kabel el. 3x1  150+55 m. 

(sklad), kabel el. 2x1,5 20 m. 3x1,5 15m (8. sifon) 

• Speleovaky 10 ks (sklad)   Velký bederák 1 ks, velký 5 ks, střední 2, malý 2 ks, kovárna 1 ks. 

• Spotřeba: 10 kg karbit  
• Nakoupeno: kovárna 1ks, Kladivo Raveltik 1ks  


Inventární materiál 
• Aku kladivo - vrtačka Makita DHR243RFJ příslušenství: 1x nabíječka, 2x článek Lion 18V, 

sklíčidlo 

• Kompresor Astra V32 E + příslušenství přídavný filtr. (sklad) 

• Měřící přístroj DistoX, DistoX2 (sklad)  
• Motorová pila Al, Motorová pila Husquvarna 435 (sklad) 

• Čerpadlo KDFU 80 (koridor) 
• Nakoupeno: motorová pila H435 


Doplnění 
Na rok 2018 schváleno doplnění Speleo lano 10,5 100 m.   
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Speleologická činnost v ČR 
Těžištěm speleologické činnosti ZO 6-25 Pustý žleb byly v  roce 2017 tři lokality: Šachta za 
Evropou a Indií, NSK Šachta Břoušek a Nová Amatérská jeskyně. Celkem se na těchto 3 
lokalitách realizovalo v roce 2017 51 pracovních akcí. 


Přehled účasti na pracovních akcích na jednotlivých lokalitách:


Šachta Za Evropou a Indií 
Šachta Za Evropou a Indií představovala i v  tomto roce hlavní pracovní lokalitu skupiny. Po 
úspěšném prokopání šachty v  roce 2016, bylo v  roce 2017 hlavním cílem prací zabezpečení 
šachty betonovými skružemi a v kritických místech betonovými monolity. Celkem zde bylo v roce 
2017 odpracováno 32 pracovních akcí. Výsledkem je kompletně zabezpečená šachta, vystrojená 
pevnými ocelovými žebříky. Taktéž byly rozšířeny plazivky v úseku mezi šachtou a propastí. Byla 
pořízena základní dokumentace lokality.


Přehled jednotlivých akcí: 

• 10.2. Betonování prvních 6 metrů ode dna vytěžené šachty. 4 metry jsou v dělených skružích, 
2 metry je betonová patka. Do bednění proteklo 6 m3 a nestačilo to. – Tomáš Mokrý, Ján 
Gajdošík, Filip Doležal


• 18.2. Odstranění bednění, odtěžení materiálu na dně šachty. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, 
Petr Celý, Vít Kaman


Jméno
Šachta  

Za Evropou  
a Indií

NSK Šachta 
Břoušek

Amatérská 
jeskyně Celkem

Vít Kaman 25 2 10 37
Tomáš Mokrý 26 4 4 34
Ján Gajdošík 24 4 5 33
Petr Celý 22 0 1 23
Jan Sirotek 7 2 8 17
Vojtěch Pazderka 7 2 4 13
Filip Doležal 9 0 0 9
Tomáš Ondrouch 4 0 3 7
Luboš Barák 4 0 1 5
Zdeněk Motyčka 0 0 2 2
Vendula Koublová 0 1 1 2
Ludmila Ondrouchová 0 0 1 1
Adam Pyka 0 1 0 1
Ostatní 36 9 12 57

Celkem 164 24 52 240
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Šachta Za Evropou a Indií, foto: Jan Sirotek 

• 25.2. Těžení materiálu z ústí horizontu, obsypání skruží. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Petr 
Celý, Vít Kaman, Luboš Barák


• 4.3. Předchozí den osadil Filip Doležal další cca 1 metr skruží. Rozbíjíme na povrchu z 
deponií kamení, těžíme dolů a obsypáváme po vrch skruží. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, 
Jan Sirotek, Petr Celý, Vít Kaman, Jaroslav Zelinka.


• 6.3. Spouštění prstenců skruží. – Ján Gajdošík, Filip Doležal


• 7.3. Spouštění skruží. – Ján Gajdošík, Filip Doležal, Ivo Flek


• 8.3. Dokončení spouštění prstenců skruží, celkem během 3 dnů osazeny 3 metry. – Ján 
Gajdošík, Filip Doležal


• 11.3. Pro nedostatečný počet pracovníků jsme jen rozbíjeli kameny na potřebnou obsypávací 
frakci. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Petr Celý, Vít Kaman


• 18.3. Obsypávání  vystavěného tubusu skruží. Začalo se plánovat opláchnutí a prolévání 
betonem. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Petr Celý, Vít Kaman, Vojtěch Pazderka, Mirek 
Novák + 1


• 19.3. Spuštění a přilepení dalších 4 prstýnků skruží. – Petr Celý, Vít Kaman, Filip Doležal


• 25.3. Zasypání 1,5 metrů slepených skruží, propláchnutí vodou a zalití rozmíchanými 250 kg 
cementu a přísad. Pro dopravu vody bylo použito 100 metrů "C" hadic. – Tomáš Mokrý, Ján 
Gajdošík, Tomáš Ondrouch, Petr Celý, Vít Kaman, Jakub Vilím, Vojtěch Polák.
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• 1.4. během týdne nainstaloval Filip Doležal dalších 5 částí skruží, tedy šachta poskočila o 1,6 
metrů. Obsypávání – odhadem hotovo 13 m, tedy jsme za půlkou – Tomáš Mokrý, Ján 
Gajdošík, Tomáš Ondrouch, Petr Celý, Vít Kaman, Vojtěch Pazderka


• 8.4. Úklid na dně šachty odložených částí vyřezané výdřevy a jiného odpadu. – Tomáš Mokrý, 
Vít Kaman, Vojtěch Polák 


• 15.4. Fotoexkurze, zaměření  žebříků spodního stupně, které bude potřeba vyměnit. – Tomáš 
Mokrý, Jan Sirotek, Vít Kaman, Jaroslav Zelinka, Vojtěch Polák


• 29.4. Zasypání dalších 4 dílců skruží docela v mohutném profilu. Na povrchu už toho moc 
nezbývá. Na závěr nahrazeny 4 vrchní žebříky za pozinkované. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, 
Tomáš Ondrouch, Petr Celý, Vít Kaman, Jaroslav Zelinka, Vojtěch Polák, Jakub Vilím, Igor 
Forgáč, Štolfovi 2x


• 30.4. Spuštění a nalepení dalších 4 dílců. Začíná se to úžit, na obsypání by to nemělo být 
náročné. – Petr Celý, Vít Kaman, Filip Doležal


• 13.5. Další dosypávání skruží do míst, kde bude následovat betonování velkého balvanu. – 
Tomáš Mokrý, Petr Celý, Vít Kaman, Luboš Barák


• 3.6. Byla upravena stěna a byl osazen zbytek skruží před betonováním. – Tomáš Mokrý, Ján 
Gajdošík, Petr Celý, Vít Kaman, Štolfovi 


• 8.6. Betonování věnce pod balvanem v cca 8 metrové hloubce. – Tomáš Mokrý, Ján 
Gajdošík, Filip Doležal a spol.


Šachta Za Evropou a Indií, foto: Jan Sirotek 
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Šachta Za Evropou a Indií, foto: Jan Sirotek 

• 17.6. Těžení rozdrceného balvanu napovrch. Po odtěžení cca hloubkového metru začíná být 
situace dramatická, proto končíme akci a bude se pokračovat po zadřevení. – Tomáš Mokrý, 
Tomáš Ondrouch, Petr Celý, Vít Kaman, Petr Bahno, Jiří Frančák, Aleš Havel, Luboš Trtílek


• 24.6. Vytěžení na trámovou zábranu betonového věnce. Ještě tu vykukuje zbytek balvanu, po 
odstranění - osazení skruží. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Luboš Barák, Petr Celý, Vít 
Kaman, Vojtěch Pazderka


• 1.7. Obsypání 4 částí skruží, tedy 1,3 skruže. Zbývá osadit 5 dílců skruží. – Tomáš Mokrý, Ján 
Gajdošík, Petr Celý, Jan Sirotek, Vít Kaman, Vojtěch Pazderka, Štolfovi


• 8.7. Obsypávání dalších osazených skruží. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Petr Celý


• 15.7. Dovoz a zavěšení žebříků. Kotvení na chemickou kotvu má nedostatky. Za skružemi 
jsou velké dutiny a vytlačená kotva mizí neznámo kde. Bude se muset změnit technologie 
aplikace ch. kotvy. Žebříky byly zavěšeny na jedno kotvení aby se dalo naměřit jak vychází v 
ohybech "tobogánu". Vychází to dobře. – Vít Kaman, Vojtěch Pazderka, Jan Vašík 


• 22.7. Během týdne byly spuštěny a nalepeny další skruže. Ty se daří takřka obsypat, venku 
se zahlubujeme takřka na původní stav. Zbývá instalovat 6 skruží a toto dílo bude hotovo. – 
Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Petr Celý, Vít Kaman, Štolfovi


• 29.7. Poslední obsypávací akce. Skruže dosáhly svého vrcholu a je jich 5 třeba dosypat, 
pokračování kotvení žebříků – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Vít Kaman, Vojtěch Pazderka, 
Tomáš Havelka, Luboš Glír, Petr Nováček, Štolfovi 


• 12.8. Propláchnutí obsypového materiálu kolem skruží vodou z potoka. Pokračování v 
kotvení žebříků, nejde to ideálně. V některých místech jsou nezaplnitelné dutiny za skružemi. 
Tam pak chemická kotva nefunguje jak má. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Jan Sirotek, Vít 
Kaman, Petr Celý, Vojtěch Pazderka
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Šachta Za Evropou a Indií, foto: Jan Sirotek
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• 19.8. Vytěžení zbytků bednění a výdřevy, transport 3. žebře na místo. Prokopávání plazivky, 
dokotvení žebříku ve skružích. – Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Jan Sirotek, Petr Celý, Vít 
Kaman


• 2.9. Začalo další zpřístupňování, prokopávání plazivky. – Tomáš Mokrý, Jan Sirotek, Petr 
Celý, Marika Kučerová, Štolfovi


• 16.9. Pokračujeme v prokopávání plazivky a je nás skoro málo. – Tomáš Mokrý, Jan Sirotek, 
Petr Celý, Vít Kaman, Luboš Barák


• 23.9. Prokopávání plazivek v horizontu, no asi to bude ještě víc akcí. Vyzkoušeli jsme model 
žebříku, který projde k druhé propasti. Lze protáhnout 2,5 m díl. – Tomáš Mokrý, Petr Celý, 
Vít Kaman


• 21.10. Konečné dokopání plazivky. – Tomáš Mokrý, Petr Celý, Ján Gajdošík, Vít Kaman


NSK Šachta Břoušek 
Na tuto lokalitu jsme v roce 2017 uskutečnili celkem 6 akcí, které byly věnovány převážně kontrole 
vodních stavů, instalaci automatických měřidel výšek hladin a fotodokumentaci.


Přehled jednotlivých akcí:


• 21.1. Fotografická exkurze do dómu Sloupských badatelů, pomoc při cvičné záchranné akci. 
Úprava telefonní kabelové linky pro sledovací systém hladin. Senzory jsou zamýšleny 1) u ústí 
Jezerní chodby 2) před 4. sifonem 3) 8. sifon. Účast: Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Vendula 
Koublová, Vít Kaman, Adam Pyka, Vojtěch Pazderka, Maciej Fryń, Alexandra Fryń, Agnieszka 
Noculak, Katarina.


• 11.3. Exkurze – Petr Nováček + 4


• 4.2. Montáž závěsných lanek pro senzory na automatickou kontrolu vodních stavů, 
fotodokumentace. 5. sifon je otevřený. – Jan Sirotek, Vít Kaman, Vojtěch Pazderka


• 6.5. Kontrola vodních stavů, zatím co je aktiv takřka neprůchozí, v Jezerní chodbě hladina 
nestoupla. - Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík 


• 5.8. Kontrola vodních stavů, sběr vzorků a měřících zařízení v Šošůveckém koridoru. – Tomáš 
Mokrý, Ján Gajdošík. 


• 29.9. Fotoakce do vodou protékaného koridoru. – Tomáš Mokrý, Jan Sirotek, Ján Gajdošík


Nová Amatérská jeskyně 
Po několika letech jsme se vrátili k záměru dokončení podrobného přemapování lokality, k čemuž 
jsme se soustředili především ve 4. čtvrtletí. Celkem jsme na lokalitě podnikli 13 akcí.


Přehled jednotlivých akcí:


• 7.1. byla provedena exkurze do Spojovací chodby mezi 0. sifonem ve Sloupské větvi a 
dómem Marka Zahradníčka. - Vít Kaman, Jan Sirotek, David Sirotek
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• 28.1. exkurze za účelem kontroly vodních stavů ve Sloupském koridoru – Tomáš Mokrý a Ján 
Gajdošík


• 27.5. Východní větev - prohlídka lokality doporučené na přemapování. Nedařilo se kalibrovat 
Disto. – Vít Kaman, Marika Kučerová


• 17.6. Mapování od Roztoky Východní větve. Změřeno 36,6 m. – Vít Kaman, Marika Kučerová, 
Peter Bahno, Jiří Frančák, Frančáková


• 14.10. Mapovací akce ve dvou týmech: Východní větev – Vít Kaman, Petr Celý,  Západní 
větev – Jan Sirotek, Zdeněk Motyčka 


• 28.10. Pokračování podrobného mapování: Bahnitá spojka, Východní větev – Vít Kaman, Ján 
Gajdošík, Igor Forgáč, Vojtěch Pazderka, Západní Větev, Ráztoka – Jan Sirotek, Tomáš 
Mokrý, Jan Vašík 


• 4.11. Pokračování mapování ve dvou týmech: Východní větev, Předmacošský sifon - vývěr 
Punkvy: Vít Kaman, Vendula Koublová, Vojtěch Pazderka, Tomáš Havelka,  Macošský Koridor 
k Šolimově míse: Jan Sirotek, David Sirotek, Tomáš Ondrouch, Martin Ondrouch


Amatérská jeskyně, NSK - Šachta Břoušek, foto: Jan Sirotek 
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Amatérská jeskyně, NSK - Šachta Břoušek, foto: Jan Sirotek 

• 11.11. Mapování od vývěru Punkvy za Zadní Jezero – Vít Kaman, Ján Gajdošík, Tomáš 
Mokrý, Mapování v úseku Dóm U Bílé kašny - Bezejmený Dóm – Jan Sirotek, Tomáš 
Ondrouch, Martin Ondrouch, Kontrola vodních stavů v Macošském Koridoru – Ludmila 
Ondrouchová, Jan Ondrouch


• 25.11. Pokračování mapování NA od Tůně BK přes Dóm Rovné Stropy až takřka do Roztoky, 
kde se napojilo mapování z 17. 6. 17. – Jan Sirotek, Ján Gajdošík, Tomáš Ondrouch, Vít 
Kaman, Vojtěch Pazderka


• 9.12. Štola – Ráztoka: Doplnění údajů a záměr v uvedeném úseku. – Ján Gajdošík, Vít Kaman


• 16.12. Mapovací akce, Dóm U Dvou Velkých - Rozlehlá Chodba. – Vít Kaman, Ján Gajdošík


• 23.12. Mapování ve dvou týmech: Dóm Zemních Pyramid - U Dvou Velkých – Jan Sirotek, 
Tomáš Mokrý, Rozlehlá Chodba - dóm Váza – Vít Kaman, Luboš Barák, Vojtěch Pazderka


• 28.12. Doplnění podrobného mapování v úseku D. U Homole - Černý Dóm – Jan Sirotek, 
Zdeněk Motyčka


Ostatní jeskyně v ČR 
V sobotu 14.1. jsme absolvovali exkurzi a pomoc při bádání v Králově jeskyni v Tišnovském krasu 
– těžba na dně Tišnovského dómu. Účast: Jan a David Sirotkovi, Petr Celý, Vít Kaman, Jan Vašík, 
Vojtěch Pazderka, Michal Doležal.


Dne 16.6. proběhlo měření radiomajákem na lokalitě Závrt U Borovice (ZUB) na plošině Skalka – 
Tomáš a Ludmila Ondrouchovi.


V prosinci se Vít Kaman zúčastnil povrchové rekognoskační akce v Mikulovském krasu.
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Speleologická činnost v zahraničí 
Čína 
Na přelomu dubna a května 2017 pokračoval projekt Shaanxi. Stejně jako při první výpravě na jaře 
2016, jsme odletěli ve složení Michal Filippi, Libor Matuška, Zdeněk Motyčka, Roman Šebela, 
doplněni o Jana Sirotka. Cílem expedice byla rekognoskace a průzkum dalších dvou krasových 
oblastí Ningqiang a Zhenba v  jižní části provincie Shaanxi, kde se podařilo objevit 16 nových 
jeskyní, ve kterých bylo zmapováno přes 2 900 m. V závěru akce jsme krátce zavítali do známé 
oblasti Xiaonanhai, kde jsme navštívili dvě nové, velmi nadějné lokality, jejichž průzkumu při 
minulých dvou návštěvách vždy zabránil vysoký vodní stav.  


Oblast Ningqiang 
Hlavní fokus v této oblasti soustředíme na mohutnou jeskyni Diheluoshuidong v  tiankengu 
Didonghe: jeskyni jsme s pomocí Google Earth lokalizovali již v roce 2016, ale bohbužel jsme ji 
nestihli navštívit. Mezitím v ní čínští kolegové objevili a zmapovali přes 9 km chodeb. Didonghe je 
mohutná kolapsová struktura o rozměrech přes 430 x 250 m a zhruba 340 m hluboká, do které 
přitékají dva povrchové toky a dole v jeskyni pak ještě podzemní říčka.


Do jeskyně Diheluoshuidong se náš tým dostává postupně v  následujících dnech, aby zde 
pokračoval v objevování a dokumentaci zatím neznámých částí jeskyně. Jednu z nejzajímavějších 
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Vstup do jeskyně Diheluoshuidong, foto: Jan Sirotek
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akcí uskutečňujeme po proudu hlavní řeky. Číňané skončili exploraci v místech, kde řeka 
s kamenitým dnem přechází v první jezero, my pokračujeme na člunu, který jsme k tomuto účelu 
nechali zakoupit.  Dvakrát musíme člun přetáhnout přes asi 4 m skalní stupně, které tok částečně 
zahradily. Průzkum končíme u sifonu, celkem jsme objevili a zdokumentovali přes 250 m. Další s 
akcí přináší naše největší objevy v  jeskyni, mohutnou říční chodbu proti proudu, která místy 
dosahuje šířky 50 m a výšky 20 m  a její délka je téměř 800 m, kde se napojuje na již známé 
prostory. Celkem jsme během několika dnů v jeskyni objevili a zmapovali 1440 m. Souhrnná délka 
všech prostor se nyní blíží 11 km, mapa systému se bohužel stále zpracovává a v době odevzdání 
tohoto příspěvku nebyla hotova.


V oblasti dále zkoumáme několik dalších jeskynních portálů. Objevujeme několik jeskyní o délce 
od 100 do 300 m.


Horská oblast Liping  
Do této oblasti podníkáme jen dvoudenní průzkumný výlet ve třech. Máme zde vytipovány dvě 
lokality. První je nedaleko městečka Liping, kde také večer přespáváme. Jeskyní portál zeje na 
vrcholu dvousetmetrového suťoviska pod skalní stěnou, což zabere více než hodinu, než vchodu 
vůbec dosahujeme. 15 m vysoký a 8 široký portál záhy přechází v úzkou chodbu, která pokračuje 
přes řadu volně lezitelných stupňů stále do nitra masívu. Po cca 500 m se rozhodujeme průzkum 
ukončit a objevené části zmapovat, přesto však ještě nakukujeme za další dva meandry a ejhle, 
úzká chodba vyúsťuje do velikého tunelu, širokého až 10 a místy vysokého až 15 m. Tlačeni 
časem se rozhodujeme pro rychlý orientační průzkum, při kterém objevujeme dalších asi 500 m a 
také nový vchod do jeskyně. Nakonec mapujeme cca 300 m jeskyně, a utíkáme ven, jelikož 
nechceme riskovat noční sestup nebezpečným suťoviskem s  řadou skalních stupňů. Jeskyni 
nazýváme Yanzi Dong (Ptačí) podle značného množství uvnitř hnízdících ptáků. Přestože se vchod 
do jeskyně nachází v  nadmořské výšce 1914 m, jedná se o vývěrovou jeskyni, v  době naší 
návštěvy bez aktivního toku, ale zjevně odvodňující ještě výše položený masív.  
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Explorace v jeskyni Diheluoshuidong, foto: Jan Sirotek
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Další den přejíždíme přes 
s e d l o n a k r a s o v o u 
planinu, odkud vyrážíme 
na 4 km dlouhou cestu 
kaňonem k  jeskynnímu 
p o r t á l u , o p ě t 
objevenému pomocí GE. 
Během cesty objevujeme 
řadu menších jeskyní a 
vyvěraček, které jen 
z b ě žn ě p r o h l í ž í m e . 
Samotný závěr kaňonu 
tvoří neveliký ponor a 
řada jeskynních vchodů 
všude okolo. Ačkoliv do 
ponoru, který místní 
p r ů v o d c e n a z ý v á 
L u o s h u i d o n g , 
momen t á l ně ne teče 
žádný tok, 50 m za 
vchodem nás zastavuje 
h l u b o k é j e z e r o . 
Rozhodujeme se pro 
návrat a průzkum všech 
ostatních vchodů, s  tím, 
že k  přeplavání bychom 
přistoupili, až kdyby se 
nepodařilo jezero obejít. 
To se naštěstí záhy daří 
v ý š e p o l o ž e n ý m 
v c h o d e m a m y s e 
dostáváme do veliké 
p o n o r n é j e s k y n ě . 
Bohužel, díky mírnému 
s k l o n u c h o d e b 
vyplněných valouny a 
štěrkem, nás po 200 m 
zastavuje sifon, který se 
nám již nedaří obejít. 
Jeskyni mapujeme a 
zklamáni se vydáváme 
n a z p á t e č n í c e s t u 
kaňonem a drobnou 
útěchou je alespoň objev 
zajímavé jeskyně u ústí 
k a ň o n u s  v e l i k ý m 
p rův a n e m a z b y t k y 
l i d s k é h o s k e l e t u 
pokračující přes jezero 
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dále do masívu. Z časových důvodů se ale otáčíme a 
vracíme až k  autu, kde se dozvídáme pozitivní 
informaci, že přímá cesta zpátky do Maobahe již byla 
zprovozněna a nemusíme tudíž objíždět celé hory. 
Cestou navíc objevujeme ve stěnách jednoho 
z kaňonů mohutné jeskynní portály, které plánujeme 
hned další den prozkoumat.


Oblast Zhenba 
P o t ý d n u s e p ř e s o u v á m e a s i 4 0 0 k m 
severovýchodně, do oblasti Zhengba. Do zdejších 
vápencových hor jsme se chtěli dostat již vloni, ale 
kvůli sesuvu půdy a stržené silnici to nešlo. Náš 
pobyt v této oblasti provází štáb filmařů čínské 
televize CCTV 10, kteří mají točit dokument o zdejším 
krasu (jak se později dozvíme, nakonec vznikl pěti 
dílný seriál). 


Podobně jako v  případě Didonghe, také zdejší 
krasové fenomény jsme objevili již v  roce 2016 
pomocí Google Earth, ale souhrou výše zmíněných 
okolností zde první průzkumy opět uspořádali čínští 
kolegové. Prvním z  fenoménů je t iankeng 
(megadolina) Quanziya zející ve vrcholových partiích 
hlavního hřebene, který se táhne desítky kilometrů ve 
směru S-J. Rozměry tiankengu jsou opravdu 
impozantní, a to 520 x 310 m! Výškový rozdíl mezi 
nejvyšším okrajem a nejnižším místem na dně je 320 
m. Na zarostlé dno, bez jakékoliv možnosti dalšího 
pokračování, se dá sestoupit krkolomnou pěšinkou 
v místě nejmenší denivelace. 


Druhým fenoménem zdejší oblasti je obrovská 
propast Tianxuankeng, jejíž ústí rozměrů 90 x 60 m 
se otevírá ve svahu nedaleko hotýlku. Propast se 
směrem dolů rozšiřuje, až na úctyhodné rozměry 220 
x 170 v hloubce 160 m. Na dno v hloubce 182 m, bez 
možnosti dalšího pokračování vede už jen suťový 
svah. Zatímco první tiankeng navštěvujeme společně 
s  filmaři a trávíme zde celý den, do propasti již 
z časových důvodů sestoupit nestihneme. Místo toho 
se další den opět věnujeme filmařům, a to v  jedné 
z nemnoha zdejších známých jeskyní Daodong. Její 
vchod leží v  levé straně poloslepého údolí a již od 
pohledu na mohutné štěrkovo-jílové terasy ve vstupu 
se dá usuzovat na charakter následujících prostor. 
Známé prostory objevené před rokem Číňany (a 
Jeanem Bottazim) dosahují 440 m a jeskyně by měla 
pokračovat dále. Měla, ale nepokračuje, na konci nás 
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Jeskyně v oblasti Zhenba, foto: Zdeněk Motyčka
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v  jednom směru zastavuje blátivý sifon, ve druhém 
balvany zasypaný komín komín. 


Druhou, a z  našeho pohledu mnohem zajímavější 
jeskyní, je Lingbingdong, jehož 60 m široký a 20 m 
vysoký portál se otevírá v  sousedním údolí, jen 
několik kilometrů od Daodong. Jeskyni navštěvuje již 
bez filmařů dvojice Mates a Romec, záhy dosahují 
známého konce, asi 500 m od vchodu a stojí u ústí 
mohutné podzemní propasti o rozměrech 40 x 20 m, 
která zastavila naše předchůdce. Postupně vystrojují 
více než 100 m vertikálu a přes mohutný suťový svah 
sestupují na podzemní řečiště, které sledují dalších 
cca 300 m. Průzkum ukončují z  časových důvodů, 
navíc je jasné, že sem se musíme vrátit. 


Nakonec ještě ověřujeme jednu neznámou jeskyni, k 
jejíž návštěvě nás přemluvilii čínští kolegové. Na 
čínské poměry miniaturní, sotva průlezný vchod 
vyfukuje velice silný, studený průvan, ohýbající okolní 
vegetaci. Prostory se nicméně po 50 m zvětšují a 
jeskyně se větví na několik částí, narážíme dokonce i 
na aktivní tok. Orientačně zkoumáme několik stovek 
metrů, z čehož 280 m mapujeme a jeskyni nazýváme 
Feng Dong – Větrná. Opět je jasné, že pokračování 
průzkumu musí počkat do příště. 


Zpátky v  Xiaonanhai  
Na poslední část expedice se přesouváme opět asi 
250 km zpátky na severozápad, do oblasti u města 
Xiaonnahai, kde jsme při minulých výpravách objevili 
a zdokumentovali více než 7 km jeskyní. Jelikož nám 
zbývají poslední dny, opět se dělíme na dva týmy, 
z  nichž první vyráž í do nedalekého ponoru 
Tianxingyan, který je k  naší velké radosti bez vody. 
Tedy bez vody jen zdánlivě, neboť do něj neteče 
žádný povrchový tok, ale ihned za vchodem 
zjišťujeme, že nás čeká nekonečná série hlubokých 
vodních tůní, které se musí složitě oblézat. Po 
mnohahodinovém vystrojování otáčíme a mapujeme 
„celých“ 150 objevených metrů. Nejpodstatnější je 
ovšem zjištění, že tento ponor není ona mohutná 
jeskyně, kterou jsme si vytipovali na GE, ale patrně 
jen její přítok. Rozhodujeme se ověřit, kam pokračuje 
malé údolíčko nad ponorem, a po sto metrech 
prodírání se bujnou vegetací, stojíme na hraně a 
nevěřícně zíráme do obrovského tiankengu. Tak tady 
to je!  
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Jeskyně Tianxingyan, foto: Zdeněk Motyčka
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Večer se setkáváme s  druhou skupinou, které absolvovala celodenní výlet na vrchol krasové 
kvesty, kam se buduje přístupová cesta a podél ní se zároveň staví několik hotelů. Po cestě 
objevili tři krasové vyvěračky, z nichž první a nejmohutnější může být vývěrem z výše zmiňovaných 
ponorů. 


Program na poslední den je nicméně jasný a tak nazítří jedna skupinka míří pokračovat do ponoru, 
kde jsme včera skončili, druhá míří k nově objevenému tiankengu.  Sestup začínáme z hrany, kde 
jsme včera poprvé nahlédli dolů a po necelých 20 m slanění pokračujeme po zarostlém dně 
k protější 50 m vzdálené stěně, kde se černají dva velké otvory. Vybíráme si spodní z nich a přes 
dva stupně (7 a 18 m) slaňujeme do veliké síně. Ze skalního okna na opačné straně prostory 

prosvítá denní světlo, zjevně z  další 
neznámé propasti, nás ale zajímá 
směr dolů, kam pokračuje 20 m široká 
a 4 m vysoká chodba, která se záhy 
láme 8 m stupněm do níže položené 
mohutné chodby mizící kamsi do tmy. 
Přes další dva malé stupně se 
dostáváme do zatím největší prostory 
jeskyně, dómu o rozměrech 20 x 50 m 
a výšce přes 20 m. Přestože jeskyně 
pokračuje vysokým meandrem 
s  in tenz ivn ím průvanem dá le , 
rozhodujeme se průzkum ukončit a 
objevené části podrobně zmapovat, 
abychom mohli průběh jeskyně 
porovnat s  druhým ponorem, neboť 
se zdá, že jeskyně jsou buď těsně 
vedle sebe, možná pod sebou nebo 
spolu dokonce komunikují. Navíc 
musíme obě jeskyně odstrojit a vše 
sbalit, neboť ráno odjíždíme do Xianu. 
Venku zjišťujeme, že kluci v  ponoru 
postoupili cca 100 m v  obtížných 
partiích až na hranu 50 m hluboké 
vertikály, kterou ještě vystrojili, ale na 
jejím dně jeskyně pokračuje další 
hlubokou tůní, kde to také otočili. 
Znamená to, že na další expedici 
máme dvě nadějné lokality navíc! 
Jelikož jsme původně nevěděli, že 
jeskyně budou dvě a použili stejný 
název nejprve pro aktivní ponor, 
zatímco Tianxingyan je správně 
druhou lokalitou, rozhodujeme se obě 
jeskyně rozlišit toliko přidáním čísla 
k názvu.  


Poslední den ještě dobalujeme a 
odj íždíme do Xi ‘anu, kde nás 
o d p o l e d n e č e k á s e t k á n í 
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s  představiteli Geologického ústavu a města. Ještě slavnostní večeře, něco nočního života a 
nazítří odlétáme zpět domů. Celkem jsme během této rekognoskační výpravy navštívili tři oblasti, 
objevili a zdokumentovali 16 jeskyní o celkové délce 2 940 m. Většina z nich pokračuje dalšími 
prostorami. Desítku dalších jeskyní jsme je zaznamenali, u některých pořídili paměťové náčrty. 
Projekt Shaanxi bude pokračovat v roce 2018.


Kosovo 
Do krasového území v okolí kosovského města Peja 
členové Pustožlebské jeskyňářské skupiny vyrazili 
během roku 2017 třikrát.  

První akce se konala v květnu a zaměřila se na jeskyni 
Radavac. I když vodní podmínky v tomto jarním období 
nejsou jeskyňařině nakloněny, protože z horských 
hřebenů stéká rozpuštěný sníh, podařila se najít 
spojovací cesta horním patrem jeskyně. Dostala název 
Prolomená voda a napojila se do šikmé Akustické 
chodby.  

Dalš í pokračování suchou nohou do zadních 
"Waleských" částí se podařilo najít až při druhé akci v 
září, kdy byly ve spodních patrech velmi nízké stavy. 
Také byl prohlédnut při povrchovém průzkumu hraniční 
hřeben nad Boge.  

Při třetí akci na konci roku byly zkoumány Waleské 
části. Při akcích byly zdolány tři komíny - RA, Nad 
Akustickou chodbou a Nad bodem 67. Nebylo však 
nalezeno významnější pokračování. Zdolané nové části 
byly zmapovány. 
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Jeskyně Radavac, foto: Vít Kaman
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Černá Hora 
Na přelomu srpna a září (23. 8. - 1. 9.) proběhla již tradiční expedice Medůza na planinu Dalovica 
v  Černé Hoře. Hlavní náplní akce byly intenzivní práce na dokončení nové podrobné mapy 
jeskyně. Kromě toho podnikáme po několika letech další exkurzi za sifony v části Srksov 
Pomorski Put. Mapujeme část meti 1. a 2. sifonem a současně dokumentujeme chodbu, vterá 
směřuje na Katedrálu.


Polská část expedice objevuje pokračování v jeskyně za závalem v mohutné chodbě za 
Katedrálou v celkové délce cca 500 m, z nichž 260 m mapují. Pokračují také práce na otevření 
druhého vchodu.
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Jeskyně Dalovica, Kristalni kanal, foto: Jan Sirotek
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Rumunsko - Banát 
Ve dnech 15. - 19. 11. organizujeme další miniexpedici do rumunského Banátu. Ubytování 
tradičně ve Svaté Heleně. Cílem je vyčerpání sifonu ve vyvěračce Velebný žlábek (Alibek), kde 
jsme se v roce 2008 potápěli a ve druhém sifonu se nám nepodařilo dostat dále.


Během dvoudenního čerpání se nám daří snížit hladinu o 3 m, ale bohužel další postup zastavuje 
bahno a pravděpodobně spadlý strop sifonu. Další postup je tak zastaven. V průběhu akce také 
vynášíme hadice z jeskyně Jasanka.
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Jeskyně Velebný žlábek, foto: Jan Sirotek
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Ostatní činnost 
V březnu se Adam Pyka účastní akce Ogólnopolskie Forum Speleo, kde přednáší o expedici 
Medúza.


Naši členové se tradičně účastní 
Speleofóra, kde přednášejí o 
našich aktivitách v ČR i v 
zahraničí.


V průběhu roku organizujeme 
dvě hromadné pracovní akce na 
naš í základně v Suchdolu. 
Víikend 19. - 21. 5. věnujeme 
opravě okenic poškozených 
vandaly, instalaci solárního 
panelu na střechu a oslavě 
kulatých narozenin předsedy. V 
říjnu pak věnujeme jeden víkend 
přípravě dřeva na zimu. 

V červnu hostíme v Evropě naše 
kolegy s Číny a organizujeme pro 
ně program ve Slovinsku, rakousku a Moravském krasu.


V září se účastníme ohně na sousední boudě u příležitostí 40 let výročí od založení skupiny Topas.


V září se Zdeněk Motyčka zúčastnil ve Slovinsku exkurze do jeskyně Planinska Jama. 

Zdeněk Motyčka působil do dubna 2017 ve funkci předsedy České speleologické společnosti. Od 
dubna 2017 působí jako místopředseda ČSS. Dále  do července 2017 působil jako člen Byra 
Mezinárodní speleologické unie ( UIS) a v   červenci 2017 byl na 17. mezinárodním kongresu 

v  Sydney zvolen do funkce více 
presidenta UIS. Zdeněk Motyčka 
se dále zúčastnil ve dnech 18. a 
19.11. 2017   speleologického 
se tkán í Spe leokon f ron tace 
v Podlešicích (Polsko) a ve dnech 
1. a 2. 12. konference k 50. výročí 
Br i t i sh Cav ing Assoc ia t ion 
v Londýně. 

ZO spolupracovala s ČHMÚ na 
teplotních měřeních na lokalitě 
NSK Šachta Břoušek a dále 
s  ústavem půdní biologie ČSAV, 
Č e s k é B u d ě j o v i c e n a  
biospeleologickém výzkumu 
bezobratlých na lokalitě NSK 
Šachta Břoušek. 
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Ogólnopolskie Forum Speleo, foto: Adam Pyka

Příprava dřeva na zimu na základně v Suchdole, foto: Jan Sirotek
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Jeskyně Tianxingyan, foto: Zdeněk Motyčka
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