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Jeskyně Skystar, Čína, foto: Jan Sirotek
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Výroční schůze ZO 6-25  
Výroční schůze se konala 27.1.2017 v  hostinci U Němců v Ostrově u Macochy. Další schůze 
základní organizace nebyly konány, nezbytná agenda byla řešena při setkáních na pracovních 
akcích, případně prostřednictvím e-mailové komunikace.


Činnost výboru základní organizace 
Výbor základní organizace působil v roce 2018 v tomto složení:


• Sirotek Jan – předseda 
• Kaman Vít – hospodář 
• Ondrouchová Ludmila – pokladník


Členská základna  
V roce 2017 měla Pustožlebská skupina celkem 16 členů, z toho 15 řádných a 1 přispívající:


Finanční hospodaření 
V roce 2018 hospodařila ZO s těmito výsledky:


Detailní finanční výkazy jsou přílohou této zprávy.	

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

Maciej Fryn - řádný Alexandra Fryn - 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 1.1.2018 k 31.12.2018 Rozdíl

Účet 45 513 Kč 33 451 Kč -12062 Kč

Pokladna 10 707 Kč 17 300 Kč 6 593 Kč

Celkem 56 220 Kč 50 751 Kč -5469 Kč

- �  -4



ČSS ZO 6-25 Pustý žleb Výroční zpráva za rok 2018

- �  -5
Amatérská jeskyně - NSK, Šachta Břoušek - mezi 1. a 2. sifonem, foto: Jan Sirotek
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Materiál 
Aktuální přehled materiálu ZO:


Spotřební materiál 

Lana speleo 
• Sklad zůstatek z 2017 139 m, stav sklad 01. 2019 - celkem 219 m, v délkách: 80, 60,40, 39.

• Jistící lano dynamické 40 m


Vystrojovací materiál:  
• Sklad 17Al plaket, 12 nerez plaket, 12 mailon. Kotvy8/50 10ks, 8/75 21ks, 8/110 5ks. Nerez 

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


• Spotřeba: 7x kotvy 8/50 


• 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 2ks(sklad)


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


• Vodící šňůra 200 m (sklad)  


• Kopáček 2ks (sklad) 1ks Koridor, 1 šachat EI


• Sekáč plochý 1ks 


• Tamponer Petzl 1ks


• Týřidlo 1ks


• Kladivo Raveltik 1ks


• Karbit 10 kg (základna) 


• Kabel el. 4x6  110 m(Koridor), 690 m zapůjčeno Kuba Tartaros  


• Kabel el. 3x1 150+55m. (sklad) 


• Kabel el. 2x1,5 20m. 3x1,5 15m(8. sifon) 


• Speleovaky 10ks (9) (sklad)   Velký bederák 2ks, velký 5ks, střední 2, malý 2ks. 


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)

• Motorová pila H435 
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Speleologická činnost v ČR 
Těžištěm speleologické činnosti ZO 6-25 Pustý žleb byly v  roce 2018 čtyři lokality: Nová 
Amatérská jeskyně, Šachta za Evropou a Indií, NSK Šachta Břoušek a Sloupsko-šošůvské 
jeskyně. Hlavním mottem činnosti byly práce na dokončení plně digitální mapy systému 
Amatérské jeskyně Celkem se na těchto 4 lokalitách realizovalo v roce 2018 39 pracovních akcí. 


Přehled účasti na pracovních akcích na jednotlivých lokalitách:


Nová Amatérská jeskyně 
V roce 2018 jsme hlavní úsilí věnovali mapovacím pracem. Celkem bylo uskutečněno 12 akcí:


• 6. 1. Mapovací akce v Rozlehlé chodbě


• 13. 1. Mapovací akce od Homole po dóm Marka Zahradníčka. 


• 20. 1. Mapovací akce z dómu Marka Zahradníčka k Souběžné chodbě. 


• 27. 1. Mapování Souběžná Chodba – Bílá voda, kontrola vodních stavů ve Sloupském 
koridoru, fotoexkurze Bílá voda 


• 10. 2. Domapování Spojovací chodby, Jezerní propasti a levostrané odbočky v Rozlehlé 
chodbě s krápníkovým dómkem. 


• 17.2. Mapování odbočky U Splasklého člunu ve Sloupském koridoru 


Jméno Amatérská 
jeskyně Šachta EI NSK Šachta 

Břoušek
Slopsko-
šošůvské Celkem

Vít Kaman 11 7 11 3 32

Tomáš Mokrý 6 5 4 2 17

Jan Sirotek 7 3 5 2 17

Vojtěch Pazderka 5 2 5 0 12

Petr Celý 3 1 7 0 11

Ján Gajdošík 1 3 4 1 9

Tomáš Ondrouch 2 0 2 0 4

Adam Pyka 2 0 2 0 4

Zdeněk Motyčka 2 0 0 0 2

Ludmila Ondrouchová 0 0 2 0 2

Zdeněk Frgala 1 0 0 0 1

Ostatní 16 3 16 0 32

Celkem 56 24 58 8 146

Akcí 12 8 16 3 39
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• 24. 6. Východní větev - kontrola vodních stavů


Amatérská jeskyně, Dlouhé jezero, foto: Jan Sirotek 

• 30. 6. Domapování Sloupského koridoru, mapování Předmacošského sifonu


• 14. 7. Mapování chodby u Javora. 


• 21. 7. Mapování na Bílé Vodě k odtokovému sifonu


• 4. 8. Doměření Chodby Samoty a Aktivního obtoku


• 14. 10. Fotoexkurze Macošský koridor


Šachta Za Evropou a Indií 
Práce na této lokalitě se soustředily na dokončení zprůchodnění vstupních plazivek, dokončení 
vystrojení vstupní části a přípravy na vystrojení propasti. Taktéž byla pořízena mapová 
dokumentace vstupních částí. Celkem zde bylo odpracováno 8 akcí:


• 3. 2. Mapování vstupní šachty


• 17. 3. Mapování vstupní šachty metodou „Berta 2“


• 14. 4. Fotodokumentace a měření jednotlivých úseků druhého stupně pro osazení žebříků. 


• 19. 5. Prokopání a prohloubení místa nad nástupem do 2. stupně. 


• 26. 5. Úklid po dokončení 1. stupně, oprava zavařením vstupní mříže. 
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• 28. 7. Naměření rozpěrek na ukotvení žebříků ve druhém stupni


• 11.8. Transport žebříků


• 27. 12. Montáž rozpěry prvních dvou žebříků ve druhém stupni. Smontování 2 žebříků. 


NSK Šachta Břoušek 
Na tuto lokalitu jsme v  roce 2018 uskutečnili celkem 16 akcí, které byly věnovány převážně 
hydrologickým pozorováním a měřením, mapování chybějících částí a lezeckému průzkumu 
komínů. Níže je přehled jednotlivých akcí:


• 6. 1. Kontrola vodních stavů


• 24. 3. Doměřování obrysů mezi 4. sifonem a chodbou Do Žlebu


• 31. 3 Mapování mezi 8. sifonem a Velkým dómem


• 5. 5. Exkurze


• 19.5. Odběr měřidel. 


• 22. 4. Exkurze Speleofórum 


• 9. 6. Mapování od Velkého dómu za 2. sifon. 


• 23. 6. Potápěčská akce – mapování 1., 3. a 4. sifonu


• 28. 9. Mapování úseku od 5. k 6. a 7. sifonu 


• 6. 10. Exkurze a demontáž lezeckého sloupu v dómu Sloupských badatelů


• 24. 11. Odběr vzorků vody ze sifonů. Souběžně probíhá cvičná záchranka z  Šošůveckého 
koridoru


• 1. 12. Rozebrání lezeckého sloupu v dómu Sloupských badatelů, transport do hlavní chodby 
před 4. sifon. Smontování a vztyčení do malého okna ve stropě nad mapovacím bodem 20. 
Kontrola vodních stavů, fotodokumentace.


• 15. 12. Odběr vzorků vody v sifonech koridoru. 


• 27.12. Odběr vzorků vody ze sifonu. Průzkum Jezerní chodby. 


• 29. 12. Vylezení pomocí sloupu do ústí menšího komínu u m. bodu 20. Objevování nemělo 
další dlouhé pokračování cca po 3 metrech se komín zavírá sintrem. Lezecký sloup je 
demontován, lano prozatímně ponecháno.


• 30. 12. Velký Komín - mapování


Sloupsko-šošůvské jeskyně 
V rámci prací na nové mapě systému Amatérské jeskyně jsme se po dokončení měřických prací v 
Nové Amatérské jeskyni zaměřili i na doměření částí Sloupsko-šošůvských jeskyní, ke kterým 
neexistují kompletní mapové podklady včetně polygonových měření. Zatím byly podniknuty 3 
akce do spodních pater Sloupských jeskyní:


• 11. 8. Mapování spodních pater – Sestupná propast


• 1.9. Mapování chodby k Wanklovu jezírku a v okolí Nagelovy propasti.
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Amatérská jeskyně - NSK, Šachta Břoušek - průzkum komínů, foto: Jan Sirotek
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• 22.9. Mapování k 5. sifonu 


Speleologická činnost v zahraničí 
Kosovo 
Na přelomu roku 2017 a 208 proběhla další výprava do Kosova, při které pokračovaly práce v 
jeskyni Peje - Radavc a exkurzně byla navštívena jeskyně Veliká Klisura.  


Lezení komínů v jeskyni Radavc, Kosovo foto: Luboš Trtílek 

V jeskyni Radavc byly lezeny komíny souběžný s Akustickou chodbou a ve Waleských částech 
nad bodem W56. Komínová chodba nad bodem W56 má sice komínů více, ovšem v koncové 
části jsou propojené a končí cca v 15metrové výšce bez dalšího pokračování. Dosažené části byly 
zmapovány, zbyl cca v polovině výrazný komín vylitý sintrem, v mapě označený, jak je dobrou 
tradicí, výrazným otazníkem.Akustická chodba a souběžný šikmý komín s posazeným balvanem u 
prostřed je opravdu souběžný, dokonce se přibližně v polovině zpět do Ak.ch. napojuje. V horním 
úseku ústí do zajímavé horizontální chodby. 


Akce se z naší ZO účastnili: Petr Celý, Vít Kaman a Vendula Koublová.


Další akce proběhla v termínu 4.-9.7. a její hlavní náplní byl povrchový průzkum hraničního 
hřebene v okolí vrcholu Haila, během kterého byla objevena jedna jeskyně v celkové délce 15 m a 
několik menších propastí. Akce se zúčastnil Vít Kaman a Petr Celý.


Poslední akce do Kosova se konala 21.-25.9. Náplní bylo hledání pokračování Waleských částí a 
mapová dokumentace. Z naší ZO se akce zúčastnila Vendula Koublová.


- �  -11



ČSS ZO 6-25 Pustý žleb Výroční zpráva za rok 2018

Mexiko - Xibalba 2018 
Zdeněk Motyčka a Jan Sirotek se ve dnech 16. 2. do 4. 3. 2018 zúčastnili další speleopotápěčské 
expedice Xibalba na mexický poloostrov Yucatán. 


Výprava se opět po roce vrátila do oblasti nedaleko městečka Akumal, kde se v uplynulých letech 
podařilo objevit nový systém Sak Kay s délkou přes 11 km. Nejprve zavítají za starým přítelem 
Jacobem Pachekem, který má malý ranč skrytý v  džungli a který je naším styčným mužem 
v oblasti. Společně pojímáme myšlenku vrátit se do cenotu Carita, kde jsme před lety objevili cca 
350 m chodeb, ale kde jsme zanechali drobné otazníky. Hned při prvním ponoru se podařilo 
dvojici Dano s Honzou proplavat pod skalní kulisou a zcela bez problémů objevit přes 200 m 
dlouhé pokračování. Další den se k nim připojuje i Zdenál s Radkem a společně objevují dalších 
500 m. Následující dva dny potápění v Caritě přináší již jen drobné objevy a celková délka jeskyně 
nově dosahuje 1 360 m.


Mapa cenotu Den Car  
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Již při první letošní cestě ke Caritě konstatujeme, že jediná cesta která sem z  civilizace vede, 
doznala několika úprav spočívajících v rozbití největších skalních prahů a zasypání největších děr. 
Od Jacoba se dozvídáme, že je to dílo nového majitele několika pozemků nedaleko oblasti 
našeho zájmu. Rozhodujeme se s  ním seznámit a vyzvědět něco o jeho úmyslech a hlavně o 
potenciálních cenotech na jeho pozemku. Nazítří jej zastihujeme, jak bagrem tvoří novou cestu a 
zavádíme s ním hovor. Z bagristy se vyklubal Dennis Niedermier, Kanaďan již léta žijící v Mexiku. 
Představujeme mu naši práci, o kterou se velice zajímá a okamžitě nám sděluje, že má na 
pozemku minimálně dva cenoty, a že bude velice rád, pokud mu je prozkoumáme. Nazítří 
vyrážíme po jím vybudované nové cestě k pozemku, kde nám ukazuje nejprve malý převis 
vedoucí do suché jeskyně a později druhý, veliký, suchý cenot s několika vchody. První z nich 
ještě ten samý den prozkoumáváme a mapujeme. Dennis jej nazývá DenCar a délka jeho chodeb 
činí 241 m. Další dny se věnujeme druhému cenotu, který zatím žádné jméno nemá, ale posléze 
zjišťujeme, že cenot již před rokem navštívili Slováci, zmapovali zde 340 m suchých chodeb a 
pojmenovali jej Dva Ptáci. 


Mapa cenotu Yuum Kaax 

Druhý týden expedice věnujeme jeho průzkumu a postupně se před námi odkrývá labyrint větších 
i menších chodeb s  křehkou a rozmanitou sintrovou výzdobou a hlavně s  nádhernými, 
smaragdově zelenými jezery. Objevujeme další a další chodby. Vždy, když se již zdá, že jeskyně 
skončí, podaří se někde prosmýknout malým otvorem do dalšího pokračování. 


- �  -13
Jeskyně Yuum Kaax, Mexiko, foto: Zdeněk Motyčka



ČSS ZO 6-25 Pustý žleb Výroční zpráva za rok 2018

Cenot Yuum Kaax, Mexiko, foto: Zdeněk Motyčka 

Celkem zde objevujeme a mapujeme 1 647 m a propojujeme jeskyni s  nedaleko ležícími 
prostorami v  cenotu Xul In, který jsme objevili v  roce 2016. Celková délka obou jeskyní určitě 
přesáhne 2 km, bohužel přesný údaj nemáme z důvodů nekompatibility mapových podkladů. Na 
Denisovo přání jeskyni pojmenováváme po jednom s Mayských bohů – Yuum Kaax. 


Čína - Shaanxi 2018 
V roce 2018 se uskutečnily další dvě expedice do Číny. První expedice proběhla ve dnech 26. 4.–
10. 5. 2018 a za naší ZO se jí zúčastnili Vít Kaman, Tomáš Mokrý, Zdeněk Motyčka a Jan Sirotek. 
Druhá expedice proběhla ve dnech 4. 11.–18. 11. 2018 a za PŽS se účastnili Vít Kaman, Zdeněk 
Motyčka a Jan Sirotek. Hlavním cílem obou expedic bylo pokračování v průzkumu a dokumentaci 
jeskyní v krasových oblastech Xiaonanhai a Zhenba v provincii Shaanxi ve střední Číně. 


Jarní expedice  
V průběhu celé expedice pracujeme v několika skupinkách. Pozornost je věnována především 
nejnadějnější lokalitě Tianxingyan, kde pracujeme v obou vchodech. Další průzkum probíhá také v 
jeskyni Diaodong. Současně hned od počátku expedice připravujeme kolorační experiment v 
jeskyni Boniukeng. Po několika dnech práce v systému Tianxingyan se daří obě větve propojit a 
jeskyně přesahuje délku 1 km. Postup v Diadongu není tak rychlý, veškerý postup je vykoupen 
desítkami vyvrtaných kotev a dvěma stovkami metrů lan v náročných v  traverzech. Částečnou 
útěchou je objev více než 300 metrů jednodušších partií v přítokové chodbě. Na základě postupu 
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v Tianxingyanu a nízkým vodním stavům ve 
vyvěračce Templ u kláštera pod Dafodongem 
soustředíme naše hlavní úsilí na tyto dvě lokality.


V  Templu se díky dalšímu poklesu hladiny daří 
proplouvat přes další a další polosifony až do 
vzdálenosti cca 800 m, kde jejich postup 
zastavuje skalní stupeň, který však následující 
dny zdoláváme a objevujeme přes 200 m 
suchých chodeb, než jejich postup definitivně 
zastavuje sifon. Celková délka jeskyně činí 1 036 
m.


V  Tianxingyanu pokračujeme za místem 
propojení, které nazýváme „Nádraží“ několik set 
metrů dlouhým a 1–2 m širokým meandrem, 
který podle charakter ist ického průvanu 
nazýváme „Windy Crack“ (Větrná puklina). Za ní 
vystrojujeme dva vodopády a více než 50 m 
dlouhý vdorovný traverz nad soustavou dalších 
vodopádů a jezer, kde je definitivně nutné vlézt 
do vody. Vysoká chodba se postupně rozšiřuje a 
bez větších obtíží a potřeby dalšího vystrojování 
pronikáme do mohutných prostor. Obrovský 
tunel dosahuje šířky přes 20 m, strop se klene 
40–50 m vysoko a na obě strany pokračuje jen 
tma. Po proudu hlavní chodba v  podobných 
rozměrech pokračuje téměř 600 m, kde se 
zmenší, až posléze skončí v sifonu. Proti proudu 
zeje mohutný dóm, později nazvaný Megadóm o rozměrech 130 × 75 × 60 m. V tomto směru pak 
pokračujeme po zbytek expedice a postupně prodlužujeme délku celého systému na 6,2 km a 
objevujeme Gigadóm o rozměrech 210 x 135 x 90 m. Průzkum končíme v mohutné říční chodbě. 


Část účastníků odjíždí do 300 km vzdálené horské oblasti Zhenba, kde mapujeme 500 m v jeskyni 
Fengdong. V mezičase se uskutečnily i tři explorační a jedna barvící akce do jeskyně Boniukeng.


Po celou dobu naší expedice v Xiaonanhai zde působili i naši kolegové z Guilinu - Zhang Yuan Hai 
a Phil Roswell, kteří re-mapovali zpřístupněnou jeskyni Dafodong a jeskyni Xigoudong, kterou by 
místní obyvatelé také rádi zpřístupnili. V  obou se Philovi podařilo proniknout do nevelkých 
pokračování v délce několika stovek metrů. 


Na závěr expedice proběhne setkání s představiteli Shaanxi Geological Survey, kde na malém 
symposiu přednášíme výsledky naší expedice. 


Podzimní expedice 
Podzimní akce je zaměřena hlavně na pokračování explorace v Tianxingyanu. Díky deštivému 
počasí a zvýšeným vodním stavům 


Do jeskyně poprvé sestupuje až třetí den skupinka ve složení Mattes, Romec, Radek, Bubák a 
Majkl. Na povrchu, před vchodem do jeskyně slyší bouřící potok, který se ponáří v nedalekém 
ponoru. To není dobré, ale je potřeba zjistit, jak to v jeskyni reálně vypadá. Úkolu se ujímá dvojice 

- �  -15

Kolorační experiment v jeskyni Boniukeng, Čína,  
foto: Jan Sirotek
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Bubák s Majklem, kterým zároveň připadne revize v jeskyni zanechaných lan. Druhá část skupinky 
navštěvuje tzv. střední patro, což je soustava menších chodeb vybíhajících z výrazné police ve 
druhé propasti.  První skupinka končí svůj postup na počátku Větrné pukliny, neboť do Nádraží za 
ohlušujícího rachotu přitéká voda z  aktivního ponoru, a ačkoliv by další postup byl za cenu 
totálního namočení možný, není jasné, zda voda již kulminovala, nebo jí bude ještě přibývat, což 
by mohlo návrat přes tato místa znemožnit. Druhá skupinka mezitím mapuje asi 300 m fosilní 
chodby, kde našli dvě perfektně zachovalé mamutí stoličky a nějaké kosti. 


Ve stejný den, třetí skupinka ve složení Zdenál, Honza a Kajman vyráží prozkoumat dvě propasti, 
které při jarní expedici objevil při svých povrchových toulkách Bim. Bohužel ani jedna z  nich 
nevede do kýžených hloubek, ale obě končí ucpány balvany a sutí. Naštěstí, po cestě k oběma 
propastem si Honza z  auta všímá drobného propadu, kam následně upírají svoji pozornost a 
poměrně rychle se přes dva stupně dostávají do hloubky 40 metrů, kde objevují cca 200 m 
nevelké meandrující chodby s  četnými vodopády. Jeskyni pojmenovávají Pubudong – U 
vodopádu. 


Všechny významné jeskyně v oblasti jsme nalezli pomocí satelitních snímků a nejinak tomu bylo i 
v  případě nové jeskyně, jejíž černý otvor nás upoutal již před lety, ale kam jsme se nikdy 
z časových důvodů nedostali, neboť se nachází asi hodinu jízdy autem z Xiaonanhai. Ukazujeme 
místo našemu kolegovi Zhang Haiovi, který tam hned vyráží a ověřuje, že černé místo na snímku 
je skutečně obrovská dolina s  mohutnou chodbou vybíhající ze dna do nitra masívu. Jeskyni 
pojmenováváme Heiwodong – Černá a další den zde podnikáme první explorační akci. Vyrážíme 
ve složení Zdenál, Majkl a Kajman, doplnění o místního nejeskyňáře Hu Yi. Objevujeme a 
mapujeme prvních 500 m mírně klesající chodby. Honza a Romec se věnují pokračování prací 
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Obrovské chodby v jeskyni Tianxingyan, Čína, foto: Jan Sirotek
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v nově objevené jeskyni Pubudong. Jeskyně pokračuje aktivním meandrem, ze kterého po dalších 
asi 100 m vybíhá paralelní fosilní chodba obcházející neprůlezně zúžený aktiv. Přes dva stupně se 
dostávají opět na aktivní, ale mnohem vydatnější tok. Délka jeskyně dosahuje 500 m a po 
vynesení do mapy je zřejmé, že Pubudong míří na známé prostory v Tianxingyan. Bubák, Radek a 
Mattes se zatím věnují průzkumu dalších vchodů, nalezených na jaře Bimem, ale pouze v  jedné 
jeskyni se jim podaří objevit 134 m chodeb. Nazývají ji podle charakteristického smradu Kravská 
díra. Večer společně konstatujeme, že voda již dostatečně opadla a můžeme vyrazit do 
Tianxingyanu na plánovanou vícedenní akci.


Na konec jeskyně je to téměř 6 hodin lezení a brodění, proto jsme se rozhodli zřídit v  jeskyni 
bivak, a to co možná nejdále na konci, kde mohutné prostory přechází v  nižší říční chodbu. 
Nejprve vyráží s těžkými bágly skupina ve složení Bubák, Mattes a Majkl a jejich úkolem je právě 
nalezení vhodného místa na bivak. Cestou také kontrolují stav lan a vyměňují některé karabiny na 
traverzech za odolnější ocelové majlonky. Voda sice už dost opadla, přesto je v korytě mnohem 
více vody než na jaře a tak se místy brodí až po prsa. Do Giga dómu před koncem jeskyně se 
dostávají po téměř 7 hodinách, a to zejména proto, že cesta v mohutných prostorách nevede 
pohodlně po dně, ale je nutné neustále přelézat obrovské balvany a traverzovat po stěnách nad 
hlubokými jezírky. V  Gigadómu se snaží najít rovné místo na bivak, což se nakonec daří až 
v chodbě za dómem, kde nacházejí starou štěrkovou terasu s  krásně rovným úsekem o ploše 
přes 4 × 10 m a celkem stabilně vypadajícím stropem. Je to asi 10 m nad korytem, takže záplava 
zde nehrozí a není zde všudypřítomný průvan, jinak citelný i ve velkých chodbách. Mezitím 
přichází i druhá skupinka ve složení Zdenál, Radek a Kajman a společně bivak komfortně 
zabydlují. 


Druhý den pobytu v  jeskyni se dělíme na dvě skupiny, kdy Kajman, Radek a Majkl jdou zpět 
zkoumat, mapovat a fotografovat odbočky mezi Gigadómem a křižovatkou nazvanou Téčko. První 
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Megadóm v jeskyni Tianxingyan, Čína, foto: Jan Sirotek
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objevená odbočka je fosilní tunelovitá chodba o rozměrech cca 5 × 10 m, která po čase přechází 
do meandrovité klikaté chodby 1 m široké a přes 20 m vysoké a končí po 200 m komínem nahoru. 
Druhá odbočka je malá, aktivní chodbička s potokem, která ale již po 70 m končí sifonem. Druhá 
trojice ve složení Zdenál, Mattes a Bubák vyráží na konec jeskyně, pokračovat tam, kde se na jaře 
průzkum ukončil. Za koncovým bodem „menší“ říční chodba záhy mění charakter a ústí do dómu 
o rozměrech 80 × 30 m, ze kterého vybíhají dále dvě chodby. Hlavní chodba o rozměrech cca 20 × 
13 m je přehrazena jezerem, které se nedaří nijak oblézt, a proto se skupinka zaměřuje na ústí 

druhé chodby o rozměrech 15 
× 20 m. Pokračuj í p rot i 
drobnému přítoku stále se 
zmenšující chodbou až do 
vzdálenosti cca 700 m, kde 
průzkum ukončují, aniž by 
došli na konec. Podle četných 
netopýrů ji nazývají Netopýří 
meandr. 


Další den se rozhodujeme 
pokračovat v  hlavní chodbě i 
za cenu plavání v ledové vodě, 
neboť kam až naše světla 
v  přímém směru dosvítí se 
černá obrovská prostora. Do 
akce vyráží Mattes, Zdenál a 
Majkl, kteří nakonec po prsa 
brodí jezero a lezením po stěně 

se dostávají do velikého dómu, jehož strop mizí ve tmě. Po zaměření dostávají údaj o délce 140 
m, šířce 40 m a výšce 66 m! Dóm je pozoruhodný také tím, že z jeho dna se ke stropu tyčí několik 
tenkých, až 10 m vysokých stalagmitů (později dóm nazýváme Stalagmitový). Za dómem musí 
opět po prsa do vody a krkolomným traverzování po stěně a zatopených římsách a broděním 
vodou pokračují vodním kaňonem o šířce 5–10 m a výšce až 40 m cca dalších 200 m, kde se 
rozhodují průzkum ukončit. Po cestě zpět objevené prostory mapují a fotografují, což je obojí 
znepříjemněno značnou mlhou. 
Druhá trojice ve složení Bubák, 
Radek a Kajman se vydává 
jeskyní zpět ke křižovatce 
„Téčko“, kde se setkávají 
s dvojicí Honza a Romec, která 
nově sestoupila do jeskyně, a 
s p o l e č n ě p o ř i z u j í 
fotodokumentaci přilehlých 
obrovitých prostor. Poté se 
trojice vydává k  povrchu a do 
bivaku míř í nově př íchozí 
dvojice, která tam přichází 
k  v e č e r u a s e t k á v á s e 
s  promrzlou trojicí vracející se 
ze zadních částí jeskyně. 
Honza s  Romanem, také 
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Bivak v Gigadómu v jeskyni Tianxingyan, Čína, foto: Jan Sirotek

Jeskyně Heiwodong Čína, foto: Jan Sirotek
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přinášejí informaci o proběhlé návštěvě čínských jeskyňářů z jižní Číny, kteří společně s Romecem 
a Zhang Haiem provedli filmovou rekonstrukci nálezu stoliček a kostí ve středních patrech. 
Mimochodem po konzultaci s paleontology z Pekingu zjistili, že se nejedná o pozůstatky mamuta, 
ale čtvrtohorního slona s latinským názvem Stegodon orientalis. 


Na čtvrtý den v  jeskyni připadá fotografování v Gigadómu a okolí, což, společně s  následnou 
cestou ven, zabírá téměř 12 hodin. Během pobytu se podařilo objevit a zmapovat 1 800 m 
chodeb, čímž délka jeskyně přesáhla 8 km! 


V dalších dnech se střídavě věnujeme odpočinku, sušení věcí a v neposlední řadě objevování a 
mapování v nových jeskyních Heiwodong a Pubudong. Do Pubudongu vyráží nejprve Honza 
s Romecem pokusit se jeskyni propojit s Tianxingyanem. Daří se jim objevit další pokračování 
v  délce cca 200 m, spojení však nikoliv. I práce v  jeskyních Heiwodongu, kam vyráží Bubák 
s Michalem a Kajman s Radkem postupuje pomalu, první dvojice musí vystrojit dva traverzy přes 
nově vzniknuvší jezera, která se v  jeskyni utvořila z  tajícího sněhu a na čele jim zbývá čas a 
materiál jen na slanění jednoho stupně, další traverz přes jezero a zastavují se na hraně cca 20 m 
hluboké studny. Kajman s  Radkem mezitím mapují odbočky ve vstupních částech a celkově 
přidávají k délce jeskyně přes 300m. Pokračovat po proudu se další den rozhoduje dvojice Mattes 
a Majkl, které čeká nelehký úkol obejít, respektive oblézt 20ti metrový vodopád padající do 
studny. Nakonec na jeho překonání potřebují 60 m lan a nespočet kotev a zastavují se na hraně 
dalšího stupně. 


Poslední explorační den do Heiwodongu vyráží trojice Zdenál, Honza a Romec a několika traverzy 
překonávají zmíněný a další dva stupně a opět se zastavují na hraně další hluboké propasti 
s vodopádem. Po cestě zpět mapují a fotí. Jeskyně dosáhla délky 1 233 m a hloubky 168 m. Ve 
stejnou dobu se daří dvojici Mattes a Bubák překonat poslední stupně v Pubudongu a slanit do 
známých prostor Tianxingyanu, před Bobův traverz. Před spojením obou jeskyní dosáhl 
Pubudong délky 735 m a hloubky 196 m, po spojení činí celková délka jeskyně Tianxingyan 9 092 
m a hloubka – 228 m.


Poslední den balíme a odjíždíme do Xianu, kde nás těsně před odletem čeká tradiční setkání 
s čínskými kolegy z Shaanxi Geological Survey, kterým prezentujeme dosažené výsledky.


Shrnutí  
Během dvou expedic v  roce 2018 se pracovalo především v  oblasti Xiaonanhai, kde bylo 
objeveno a zdokumentováno 12 075 m nových jeskynních prostor v  jeskyních již známých 
(Tianxingan, Boniukeng, Diaodong), ale i nově objevených (Temple, Heiwodong). Nejvýznamější 
postup byl učiněn v  jeskyni Tianxingyan, kde bylo objeveno a zmapováno 8 679 m chodeb, 
včetně mimořádně velkých prostor. V  jeskyni Boniukeng byla provedena barvicí zkouška, která 
později pomohla prokázat, že zdejší vody putují do hlavní chodby Tianxingyanu a následně 
vyvěrají ve vyvěračce Baishuidong. V oblasti bylo také odebráno a analyzováno zhruba 20 vzorků 
podzemních vod, interpretace výsledků bude provedena v  příštím roce. Ve vstupních částech 
jeskyně Tianxingyan byly nalezeny zuby a kosti pravěkého slona (Stegodon orientalis). Tyto 
pozůstatky nyní zkoumají odborníci z Institutu vertebrátní paleontologie a paleoantropologie, 
Čínské akademie věd v Pekingu. 


Ve druhé navštívené oblasti – Zhenba, se pokračovalo v průzkumu a mapování jeskyně Fengdong 
a bylo zde objeveno a zmapováno nových 634 m. Při obou expedicích náš tým spolupracoval 
s čínskými kolegy a čínskou televizí, kdy se podílel na vzniku dokumentu o krasových oblastech 
v okolí Hanzhongu. Projekt Shaanxi by měl pokračovat i v roce 2019. 
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Mapa jeskyně Tianxingan 

Černá Hora 
V termínu 18.-26.8. proběhla ve spolupráci s polskými jeskyňáři tradiční expedice do Černé Hory 
na planinu Daloviča. I přes relativně vysoké vodní stavy jsme pokračovali v pracech na 
dokončování celkové mapy jeskyně Daloviča. Dokončujeme mapování Labyrintu, spojky do 
Pomorskeho putu. Zadní části Pomorskeho putu jsou bohužel nepřístupné díky vysokým vodním 
stavům. Celkem dvě akce také věnujeme focení. Poslední dva dny expedice věnujeme turistice na 
Durmitoru a v Bosně. Akce se za naší ZO zúčastnili: Petr Celý, Vít Kaman, Jan Sirotek a Maciej a 
Alexandra Fryn
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Krápníková výzdoba v Krystalovém kanálu, jeskyně Daloviča, Černá Hora, foto: Jan Sirotek 

Ostatní činnost 
Tradičně jsme se zúčastnili Speleofóra, kde Zdeněk Motyčka a Tomáš Mokrý vystoupili s aktivní 
prezentací. V rámci Speleofóra jsme také zorganizovali exkurzi na lokalitu NSK Šachta Břoušek.


V průběhu roku bylo zorganizováno několik pracovních akcí na základně v Suchdole, při kterých 
byly provedeny opravy okenic a zahájena rekonstrukce overalovny na “obytný” prostor a taktéž 
připraveny zásoby dřeva.


V červnu jsme se podíleli na organizaci evropské návštěvy kolegů z Číny.


Petr Celý, Maciej a Aleksandra Fryn a Adam Pyka se v listopadu zúčastnili polských 
Speleokonfrontací.


Zdeněk Motyčka působil ve funkci místopředsedy České speleologické společnosti a jako 
víceprezident UIS. 18.-21.6. se zúčastnil krasové školy ve Slovinsku v Postojné a 22.-27.8. 
Eurospelea v Ebensee v Rakousku.


Vendula Koublová se zúčastniola v srpnu slovenského jeskyňářského týdne ve Strážovských 
vrších.


Tomáš a Ludmila Ondrouchovi prováděli měření radiomajákem na lokalitách Roteg a Liščí jeskyně 
ve spolupráci se ZO Tartaros.


Adam Pyka v březnu přednášel na polském Forum Speleo o radiomajáku.
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V říjnu se několik členů zúčastnilo setkání jeskyňářů v Moravském krasu, které zorganizovala ZO 
Myotis. V rámci tohoto setkání jsme provedli exkurzi na lokalitě NSK Šachta Břoušek.	

ZO spolupracovala s ČHMÚ na teplotních měřeních na lokalitě NSK Šachta Břoušek a dále 
s ústavem půdní biologie ČSAV, České Budějovice na biospeleologickém výzkumu bezobratlých 
na lokalitě NSK Šachta Břoušek.
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Vstupní partie, jeskyně Daloviča, Černá Hora, foto: Jan Sirotek
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Přehled o příjmech a výdajích 
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Přehled o majetku a závazcích 
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