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Výroční schůze ZO 6-25 
Výroční schůze se konala 19.1.2019 v restauraci Stará škola ve Sloupě. V rámci této schůze byla 
projednána, doplněna a schválena výroční zpráva za rok 2018. Dále byl zvolen výbor ZO. ZO 
přijala nového člena Mariku Kučerovou, která k nám přišla ze ZO Devon. Členské příspěvky byly 
ponechány ve výši 2.000 Kč za člena a 700 Kč pro studenty. Byl projednán plán činnosti na rok 
2019, členové byly seznámeni s bezpečnostní směrnicí ČSS.

Další schůze základní organizace nebyly v průběhu roku svolávány, domluvy na operativních 
záležitostech probíhaly v rámci pracovních akcí nebo setkáních na základně v Suchdole.

Činnost výboru základní organizace
Výbor základní organizace působil v roce 2019 v tomto složení:

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

Členská základna 
V roce 2019 měla Pustožlebská skupina celkem 17 členů, z toho 16 řádných a 1 přispívající:

Finanční hospodaření
V roce 2019 hospodařila ZO s těmito výsledky:

Detailní finanční výkazy jsou uvedeny v závěru 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
Kučerová Marika - řádný Sirotek Jan - řádný
Merta Patrik - přispívající

Stav (Kč) k 1.1.2019 k 31.12.2019 Rozdíl

Účet 33 451 Kč 893 Kč 32 558 Kč

Pokladna 17 300 Kč 15 546 Kč 1 754 Kč

Celkem 50 751 Kč 16 439 Kč 34 312 Kč
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Materiál
Aktuální přehled materiálu ZO:

Spotřební materiál: 

Lana speleo: 
• sklad zůstatek z 2018 219m. Stav sklad 01. 2020. celkem 194 +39 m, v délkách: 80, 60, 15, 

15, 14, 10, a EI 39. 

• Jistící lano dynamické 40 m (Honza doma). 

Vystrojovací materiál: 
• Sklad 15Al plaket, 11 nerez plaket, 8 mailon. Kotvy 8/50 8 ks, 8/75 18 ks, 8/110 5 ks. Nerez A4 

mailon 3 ks, O"ring 8-5 ks, 10-2 ks. Borháky S-rock nerez 4 ks. 

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

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

• Nafukovací člun 2 ks (sklad)

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

• Vodící šňůra 200 m (sklad)  

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

• Sekáč plochý 1ks 

• Tamponer Petzl 1ks

• Týřidlo 1 ks

• Kladivo Raveltik 1 ks

• Karbit 10 kg (základna) 

• Kabel el. 4 x 6  110 m (Koridor), 690 m zapůjčeno Kuba Tartaros  

• Kabel el. 3 x 1 150 + 55 m (sklad) 

• Kabel el. 2 x 1,5 20 m. 3 x 1,5 15 m (8. sifon) 

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

Inventární materiál: 
• Aku kladivo - vrtačka Makita DHR243RFJ, příslušenství: 1 x nabíječka, 3 x článek Lion 18V, 

sklíčidlo. 

• Kompresor Astra V 32 E + příslušenství přídavný filtr. (sklad)

• Měřící přístroj DistoX, DistoX2 (sklad) DistoX2c (Honza)
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• Motorová pila Al, Motorová pila Husquvarna 435 (sklad) 

• Čerpadlo KDFU 80 (koridor)

Speleologická činnost v ČR
Těžištěm speleologické činnosti ZO 6-25 Pustý žleb byly v roce 2019 3 lokality: Šachta za Evropou 
a Indií, Nový Sloupský koridor - Šachta Broušek a Sloupsko-šošůvské jeskyně. V Nové Amatérské 
jeskyni byly v tomto roce prováděny pouze exkurze. Hlavním mottem činnosti byly jednak práce na 
vystrojení Šachty Za Evropou a Indií pevnými žebři a druhak práce na dokončení plně digitální 
mapy systému Amatérské jeskyně . V druhé polovině roku jsme se intenzivně věnovali rekonstrukci 
základny v Suchdole. Celkem v roce 2019 proběhlo 35 akcí na domácích lokalitách, 25 akcí na 
rekonstrukci základny a podíleli jsme se celkem na 5 zahraničních expedicích.

Přehled účasti na pracovních akcích na jednotlivých lokalitách:

Jméno Am. j. Šachta 
EI

NSK 
Šachta 

Břoušek

Slopsko-
šošůvské Bouda Expedice Celkem

Vít Kaman 2 11 1 7 24 2 47

Jan Sirotek 2 2 1 9 14 2 30

Ján Gajdošík 12 3 7 22

Petr Celý 3 5 4 7 2 21

Tomáš Mokrý 1 13 1 1 2 1 18

Vojtěch Pazderka 2 3 1 5 2 13

Zdeněk Motyčka 2 7 3 10

Adam Pyka 3 1 2 1 7

Tomáš Ondrouch 1 1 4 6
Ludmila 
Ondrouchová 1 1 3 5

Marika Kučerová 2 1 1 4

Maciej Fryn 1 1 1 1 4

Šárka Čechová 3 3

Ola Fryn 1 1 1 3

Vendula Koublová 1 1 2

Ostatní 3 8 5 6 7 N 29

Celkem 12 62 19 32 85 17 224

Akcí 4 16 8 9 25 5 64
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Šachta Za Evropou a Indií
V roce 2019 bylo na této lokalitě odpracováno celkem 16 akcí. První polovina roku byla zaměřena 
především na vystrojení sestupné části novými pevnými žebři. Zahájili jsme přemapování jeskyně 
a začali pořizovat fotodokumentaci.

• 5.1. Dotažení prvního instalovaného rozpěrného profilu a instalace prvních 2 žebříků. Na 
šikmině kotvíme držák na jeden žebřík, což vyšlo výborně, až na to záhadně padající kamení. 
Konec držáku je přímo na hraně vertikálního stupně. Zde už bude postup náročnější, svisle 
dolů žebříkem pokračovat nepůjde. Takže přijde na řadu už předběžně zamýšlená přestupní 
plošinka. (Mokrý, Gajdošík, Celý, Kaman)

• 12.1. Pokračujeme zalepením rozpěry pod ohybem. Instalace rozpěr pro plošinku je poněkud 
složitější oříšek, ale nakonec alespoň jednu navrtáme a zalepíme kotvení. (Mokrý, Gajdošík, 
Kaman)

• 19.1. Pro tentokrát jsme museli začít odřezáním části starých žebříků, aby nezavazely. Poté 
došlo k  instalaci druhé rozpěry plošinky a konzoly na dlouhý žebřík od plošinky na balkon. 
Několik částí starých žebříků bylo transportováno. Také byla dovezena a dopravena na místo 
druhá várka 6 žebříků. (Mokrý, Gajdošík, Pazderka, Pyka, Čechová, Celý, Kaman)

• 26.1. Instalujeme rošt do připraveného rámu. Potom spouštíme a zavěšujeme žebříky až ke 
svahu na balkóně. Je to dlouhý žebříkový úsek. Je spotřebováno 7 žebříků. Zbývá nám 
instalovat ještě 5 kusů. (Mokrý, Gajdošík, Kaman)

Instalace žebříků v Šachtě Za Evropou a Indií, foto: Jan Sirotek 
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• 2.2. Doděláváme žebříkový úsek pod 
plošinkou, doplňují se úchyty i na ostatních 
žebřících. Po přípravném měření uchycení 
v  posledním stupni, jsme zjistili, že nám 
jeden žebřík bude chybět. Bude to nejdelší 
úsek žebříků, spotřebujeme zbývající 4 ks 
tedy 9,6 metrů a jeden na šikminu. (Mokrý, 
Gajdošík, Pazderka, Čechová, Kaman)

• 9.2. Během týdne byly do výroby 
objednány další 2 žebříky. Dnes začínáme 
s  instalací první konzoly šikmého žebříku 
nad posledním stupněm. Nutno doplnit 
boční vzpěru neboť konzole se přes páku 
vyvrací. Vyměřujeme další konzolu na 
konci šikminy v posledním poctivě svislém 
úseku, a ještě navíc v prostoru. Instaluje se 
také jeden ze starých žebříků na hliněný 
svah balkónu. (Mokrý, Gajdošík, Kaman)

• 16.2. Instalace konzoly na konci šikminy, 
dvě nerezové závitovky jsou zalepeny do 
sintru, byť kompaktního a dvě do levé 
stěny, pevného vápence. Montujeme 
zkušebně dohromady dva žeb ř íky 
zesílenými spojkami, abychom věděli, co 
nás příští týden čeká. To už snad budou 
vyrobeny chybějící žebříky. (Mokrý, Gajdošík, Kaman)

• 23.2. Chybějící žebříky dorazily, tedy hurá na dno. Dopravujeme oba žebříky a rošt na místo 
určení. Nejprve instalujeme rošt 1x0,5 metru na nástup šikmého žebře do posledního stupně. 
Poté spouštíme smontované dva žebře. Instalace nebude tak rychlá, neboť úhel horního žebře 
brání v návaznosti. Musí nastoupit flexa a horní žebř je zakrácen, pak už to sedí. Spouštíme 
třetí žebř a napojujeme ho. Jsme takřka na dně, ale také u stěny. 4. žebř se musí otočit a opřít, 
vznikne zde přestup. Naměříme konzolu, která to celé sváže a zajistí. (Mokrý, Gajdošík, 
Kaman)

• 2.3. Instalace poslední rozpěry, žebříky končí na dně. Ještě zde budou nutné nějaké 
dodělávky, ale na bádání lze již vyrazit bez výbavy na lana. Při čekání na zatuhnutí kotvy, 
prolézáme konec Macošské chodby a nalézáme zvláštní náteky, ale betonové. Tady musel 
skočit dobře kubík. Honza pořizuje fotodokumentaci instalace žebříků. (Mokrý, Gajdošík, 
Sirotek, Kaman)

• 8.3. Bádání ve Sloupské chodbě - pokus o prolezení závalu. (Mokrý, Gajdošík)

• 16.3. Dokončujeme ještě jisté už kosmetické nedostatky převážně na posledním svislém žebři. 
Doplňujeme rozpěru o stěnu, neboť při zatížení je žebřík mírně převislý. Na tuto akci jsme také 
pozvali naše kamarády pomocníky, kteří nám pomáhali s  obnovou I. stupně. Tak při akci 

-  -10
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probíhala fotodokumentace, také se ještě trochu rozhlížíme v Kulmové chodbě a vystrojujeme 
traverz na dvě kotvy v horní chodbě. Ne že by to zde vypadalo na nějaké velké objevování, ale 
ještě se sem půjde, nejméně mapovat. (Mokrý, Gajdošík, Sirotek, Ondrouch 3x, Ondrouchová, 
Celý, Svoboda, Barák L., Pazderka, Čechová, Kaman)

• 28.4. Exkurze v rámci Speleofóra (Mokrý)

• 23.6. Exkurze (Pyka, Ramut, Fryn A.+O.)

• 13.7. Mapování druhého stupně, včetně stabilizace bodů. (Mokrý, Gajdošík, Kaman)

Hlavní tahouni prací v Šachtě Za Evropou a Indií. Zleva: V. Kaman, T. Mokrý a J. Gajdošík, foto: Jan Sirotek

• 10.8. Vstup do jeskyně je na poklopu skruží zablokován mrtvým kolouškem (mládětem srny. Po 
exhumaci, které se ujal Janek a zachránil akci, mapování úseku od dómu pod II. stupněm 
Sloupskou chodbou po zával. Zkoušen nový mapovací program SexyTopo, fungující na 
Androidu. V jeskyni práce na tabletu celkem dobré, ale ty exporty… (Mokrý, Gajdošík, Kaman)

• 24.11. Instalace teplotních záznamníků. Pod skružemi a nahoře v  lese kolem závrtu Proklest. 
Exkurze, jezírko pod sestupem stále suché – což je zajímavé. (Adam Pyka, Piotr Naumowicz, 
Natalie Kedzierska, Piotr Mielnik, Vít Kaman) 
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Nová Amatérská jeskyně
V Nové Amatérské jeskyni jsme v roce 2019 nebyli příliš aktivní. Proběhly tři exkurze a jedna akce 
zaměřená na výcvik jeskynního potápění.

• březen a květen - 2 exkurze (Motyčka)

• 1.6. Jižní část Bludiště - Měření polygonu části Západní Větve a Jihozápádní po Sexychodbu , 
dále spojení mezi 2. a 1. vchodem (Mokrý, Sirotek, Pazderka, Kaman) 

• 19.8. Vývěr Punkvy - Cvičné potápění. První pokus na Konstantním vývěru nevyšel, 
Andělových 25 ponorů je přece jenom hazardně málo. Potápění na Punkvě prošlo. (Sirotek, 
Pazderka, Kaman, Jakub Gabryš (Planivy)+2)

NSK Šachta Břoušek
V dubnu po domapování Velkého komína byla dokončena mapa této části Amatérské jeskyně 
sestavená z jednotlivých hostorických měření v SW Therion. V průběhu roku 2019 bylo provedeno 
několik exkurzí.

• leden - výměna teplotních čidel (Mokrý)

• 2.2. Horizont Myrna, 8. – 3. sifon. Kontrola stavů, zajištění lezeckého sloupu proti vodě. 
Výměna měřidel teploty. (Celý, Kučerová)

• 16.2. Šošůvecký koridor - Exkurze a kontrola stavů. Plošinka v 10. sifonu je cca 1,5 metru pod 
hladinou vody. Nevídané, ale odpovídající povrchovým stavům. Korytem potoka se žene mírně 

-  -12
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zvýšený proud nezkalené vody. Na jarní oblevu bychom toho z  lesů čekali víc, v  polovině 
května bude zase sucho. (Celý, Tartaros: Gregor, Fleková + 2) 

• 30.3. Velký komín, dokončení mapování. Museli jsme opět vyvzmáhat Sněžný komín, hlavní 
lezec byl Anděl, škoda že ne prvolezec a také podruhé mapovat. Ovšem přineslo to nové 
poznatky. Sněžný komín není nejvyšším bodem Velkého komínu, konec Cementové chodby je 
o cca 7 metrů výš. Selim realizoval přestrojení lan v centrální velké části, do zalepených nerez 
borháků a uklidil boční lano do levé strany. (Pazderka, Celý, Kaman)

• 28.4. Exkurze v rámci Speleofóra (Celý)

• červen - výměna teplotních čidel (Mokrý)

• 1.6. Exkurze (Kučerová, Celý)

• 2.6. Fotoexkurze (Sirotek J. + V.)

• 30.6. Exkurze (Pyka, Ramut, Fryn A.+O.)

• 6.7. Kontrola vodních stavů, odběr čidel, vzorků. (Mokrý)

Sloupsko-šošůvské jeskyně
V roce 2019 jsme na této lokalitě pokračovali v mapovacích pracích. Postupně byl přeměřen 
polygon v celých horních patrech a na jeho základě byl do SW Therion překreslován obrys chodeb 
a výplně dna z Vodičkovy mapy. V průběhu akcí byla průběžně prováděna také fotodokumentace. 
Celkem bylo odpracováno na této lokalitě 9 akcí.

• 11.5. Mapovací akce zaměřená na natažení polygonu od hlavního vchodu do Starých Skal a 3. 
vchod. Dále pak natažení polygonu v  Eliščině jeskyni u objevného průkopu a Průkopu. 
(Sirotek, Gajdošík, Kaman)

• 8.6. Měření polygonu v okolí Sestupné a Nágelovy propasti různých odboček. Také propojovací 
štoly k Černé. (Mokrý, Sirotek, Kaman)

• 29.6. Měření polygonu horní patro u Černé propasti, pokračování chodby Průsvitných krápníků, 
okolí Riegrovi síně. (Sirotek, Kaman, Gajdošík)

• 26.10. Znovu mapování pod Sestupnou propastí, od Wankelova jezírka, k Nagelově propasti. 
Zbytečné stejně jak zakomplexovaný komentář p. Klobásy, alespoň se nenudíme. Máme co 
mapovat a proti komu bojovat. (Sirotek J. + D., Kaman + 2)

• 2.11. Mapování v Šošůvské části. (Celý, Sirotek, Kaman)

• 9.11. Mapování kolem Stříbrných síní. (Celý, Sirotek J. + D.)

• 7.12. Mapování sestupné propasti a focení. (Sirotek, Gajdošík, Celý)

• 21.12. Mapování Nagelovy propasti a to důkladné, slaňovalo se 1x a ¼. Ale ještě zbylo, 
Wankelovi jeskyně. Dokončení mapování od N. propasti k  5. sifonu. (Sirotek, Ondrouch 3x, 
Ondrouchová, Kaman)

• 29.12. Mapování - Wankelovy jeskyně v Nagelovi propasti, prolezl tam jen Honza. Zmapoval 
100 metrů polygonu, zastavil ho starý lankový žebřík, takže zbylo opět na příště. Hodně vody, 
na dně N. propasti vyvěral tok, odtékající do W. jezírka. (Sirotek, Celý, Kaman)
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Jeskyně Yuum Kaax, Mexiko, foto: Zdeněk Motyčka
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Ostatní lokality v ČR
• 15.6. Exkurze do jeskyně Propasťovité Bludiště (Celý, Kučerová)

• H. Sedláková se v dubnu v rámci Speleofóra zúčastnila exkurze do jeskyně Býčí skála

• T. Mokrý se zúčastnil v květnu bádací akce na otvírku jeskyně v Kamenném žlíbku 
organizované skupinou SE-3

• V. Koublová se v červenci zúčastnila pracovního týdné pořádaného ZO ČSS Dagmar

• V srpnu T. a L. Ondrouchovi prováděli zaměřování Lipovecké ventaroly vůči povrchu s využitím 
radiomajáku pro ZO ČSS Holštejnská.

• V prosinci T. a L. Ondrouchovi prováděli zaměřování jeskyně Barové s využitím radiomajáku 
pro ZO ČSS Býčí skála.

Mapování sytému Amatérské jeskyně
Průběžná zpráva o postupu prací

Když jsme v  roce 2000 vydávali knihu o Amatérské jeskyně, její součástí byly mapy Sloupského 
koridoru, Bludiště a Krematoria, tedy částí, ve kterých došlo v 90. letech k největším objevům a 
nebyly do té doby řádně zdokumentovány. Současně jsme v  té době provedli revizi hlavního 
polygonového pořadu od vstupní štoly v  Pustém žlebu až po 1. sifon na konci Sloupského 
koridoru, při které jsme zjistili mnoho nedostatků v měřeních a původní mapě autorů Přibyla a 
Rejmana. Už tehdy jsme slibovali nebo si spíš toužebně přáli zrevidovat celou mapu Nové 
Amatérské jeskyně. Do toho však přišlo potápění, objevy za sifony na konci Sloupského koridoru a 
následné zpřístupňování těchto prostor ze Šachty Břoušek. Tyto nové objevy jsme postupně 
mapovali, zaměřili hlavní polygon závěsným kompasem, ale celkovou mapu jsme pořád „lepili“ 
s využitím původní mapy z roku 1989, kterou pořídili potápěči z Labyrintu při prvotních objevech. 
V  roce 2014 jsme v  naší skupině přešli na používání Therionu, jako hlavního SW pro tvorbu 
digitálních map.  Zároveň Vít Kaman (Kajman) začal experimentovat s propojením Dista a PDA a 
kreslením map v  aplikaci PocketTopo a postupně nás všechny přesvědčil o použitelnosti této 
technologie. Rozhodli jsme se, že celou mapu Nového Sloupského koridoru (Šachy Břoušek) 
zpracujeme v Therionu.

Začala úmorná práce spojená s překreslováním starších map, především z pera Franciho Musila. 
Bohužel nešlo využít předchozí digitalizace do prostředí Microstationu a tak jsme museli všechno 
zvektorizovat znovu. Většina měřických dat šla naštěstí převzít z Onstationu, ve kterém jsme zatím 
všechna data spravovali. Současně jsme se pustili do doměřování doposud nezmapovaných 
odboček a přeměření všech 4 sifonů spojujících tuto část s koncem Sloupského koridoru. Bylo také 
nutné přeměřit některé polygony, ke kterým se nepodařilo dohledat původní měřické zápisníky.

Mapa postupně přibývala, ale teprve v roce 2017 jsme se do práce pustili naplno. Blížilo se totiž 
výročí 50 let od objevu Amatérské jeskyně a my jsme si řekli, že už bychom konečně mohli dát 
dohromady její kompletní mapu a dozvědět se tak mimo jiné, jaká je vlastně její celková délka. A 
tak to začalo. 

K doměření toho chybělo opravdu hodně: Obrysy celého hlavního tahu od štoly až po Přítokový 
sifon a celé Východní větve a dále doměření všech menších odboček. Skoro každý víkend trávíme 
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v  Amatérce a v  jedné či dvou skupinách měříme. Používáme Disto a PocketTopo. Následně 
měření napojujeme na fixní body zaměřené totální stanicí a překreslujeme vše do Therionu. 
Paralelně s prací v podzemí po večerech digitalizujeme mapy Sloupského koridoru, Krematoria, 
Bludiště a významných komínů. V  některých částech je nutné vrátit se do jeskyně a doměřit 
chybějící data z  polygonových pořadů, která se za těch více než 20 let ztratila. Po letech se 
vracíme také do Sloupského koridoru, kde chybí výšková měření. Opravdovou lahůdkou je pak 
mapování Aktivního obtoku, kde jsme se během extrémně suchého léta doplazili asi nejdál, co kdy 
kdo byl „suchou“ nohou.  Práce nám jde od ruky a kilometry digitální mapy přibývají.

Posíleni radostí z dobré práce 
posunujeme náš záměr na 
ještě vyšší úroveň. Když už 
mapu, tak mapu ce lého 
s y s t é m u v č e t n ě v š e c h 
ostatních propojených jeskyní. 
Postupně zjišťujeme, jaké 
v še c h n y p o d k l a d y j s o u 
k  dispozici. Od Pavla Mravce 
(Termita) získávám kompletní 
podklady z jejich měření Staré 
Amatérské jeskyně. Vše je 
pečlivě vedené, a tak během 
1 4 d n ů m á m e S t a r o u 
Amatérskou jeskyni kompletně 
v  Therionu. Pro náš záměr 
s t rháváme také Vra t í ka 
Ouhrabku, který má pod palcem měření přístupných jeskyní. Punkevní jeskyně sám převádí do 
Therionu. U Sloupských je však k  dispozici pouze základní mapa a souřadnice bodů hlavního 
polygonu. Zbytek si musíme dodělat sami. Další podklady dostávám od Kamily Svobodové, která 
má ve správě mapový archiv Labyrintu. Do Therionu převádíme mapu Předmacošského sifonu a 
máme připraveny podklady ze Stovky v Odvodňovací štole. V budoucnu bude ještě potřeba doplnit 
13C, Pikovou dámu, Spirálku, a Novou Rasovnu. Podle dosavadních informací snad půjde 
maximálně využít existujících dat a map a nebude nutné toho příliš doměřovat.

Pro náš záměr se snažíme strhnout další měřiče a překreslovače v Therionu. Toto úsilí je však 
zatím marné, a tak většinu táhneme sami s Kajmanem. Počáteční nadšení opadá a tak jsme rádi, 
když na mapování dáme dohromady jeden tým. Na konci roku 2018 dokončujeme mapu Nového 
Slopupského koridoru. Z  jednotlivých map v  měřítkách 1:100 – 1:500 dáváme dohromady 
kompletní mapu v měřítku 1:500. Na výšku má přes 2 metry a nevejde se nám na boudě na zeď. 
Celková délka všech prostor mezi 1., 7. a 10 sifonem činí 5.885 m. Výsledkem je také situace vůči 
povrchu, která nás zajímá především v oblasti možného propojení se Šachtou Za Evropou a Indií.

Přichází rok 2019 a s  ním zmíněné 50. výročí objevu Amatérské jeskyně. Termín v  lednu 
nestíháme, ale připravovaná výstava v Blanenském muzeu nás motivuje a pouhých několik dnů 
před její instalací dokončujeme i celkovou mapu samotné Amatérské jeskyně, která zahrnuje 
Starou i Novou Amatérskou jeskyni, Nový Sloupský koridor a Předmacošský sifon. Marek Audy 
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Megadóm v jeskyni Tianxingyan, Čína, foto: Jan Sirotek

V. Kaman při mapování se Sloupsko-šošůvských jeskyních, foto: Jan Sirotek
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nám pomáhá doplnit finální mapu o popisky a upravit její konečnou grafickou podobu. Všechno 
stíháme, a tak nová mapa Amatérské jeskyně zaujímá na výstavě čestné místo. Celková délka 
chodeb na této mapě je 27.434 m při celkovém převýšení 184 m, které mimochodem asi bude i 
výsledné převýšení celého systému.

Po dokončení mapy samotné Amatérské jeskyně se přesouváme do Sloupsko-šošůvských jeskyní, 
kde je situace složitější. Od Vratíka Ouhrabky přebíráme jeho důlní mapu přístupných částí 
v  horním patře. Bohužel ne všude jsou k  dispozici stabilizované body a souřadnice hlavního 
polygonu, a tak je potřeba tato měření doplnit. V podstatě musíme prolézt všechny odbočky. Dále 
chybí zákres výplní dna a výškopisu. Tady si pomáháme Vodičkovou mapou, která se ukazuje jako 
mimořádně přesná a podrobná. Bohužel k  ní chybí měřické zápisníky. Postupně kompletujeme 
mapu celého horního patra a postupně se přesouváme i do spodních pater Sloupské části. Tady 
měříme vše kompletně znovu Distem a PocketTopem. Naše nadšení nezhatí ani konflikt 
s  nabubřelým úředníkem báňského úřadu KK a radujeme se z  přibývajících kilometrů. Práce 
pokračují po celý rok 2019, kdy na konci zbývá doměření spodního patra Šošůveckých jeskyní, 
horních odboček z Nagelovy propasti a Křížových jeskyní.

Celkem je ke konci roku v digitální podobě v Therionu 35,6 km chodeb v celém systému. Podle 
odhadů nám chybí ještě minimálně 10,7 km. Pokud půjdou práce podobným tempem, rádi bychom 
celý projekt dokončili v roce 2021. Přehled délek jednotlivých částí systémů uvádíme v přehledné 
tabulce. Vzhledem k  významu celého díla připravujeme vydání mapového atlasu systému 
Amatérské jeskyně, kterým bychom rádi navázali na započaté dílo atlasu jeskyní Moravského 
krasu Igora Audyho s  jeho rodinou a kolegy. A když už kniha, tak pořádná. Přece jen od vydání 
poslední souhrnné publikace o Amatérské jeskyně uplyne v  příštím roce 20 let a tak jsme se 
rozhodli, že výsledná podoba nebude pouze atlas, ale monografie o systému Amatérské jeskyně. 
Na podobě knihy jsme již začali pracovat. Její vydání plánujeme pod hlavičkou České 
speleologické společnosti ve spolupráci s  Českým hydrometeorologickým úřadem a Českou 
geologickou službou. Obě tyto instituce již předběžně přislíbily spolupráci.

Postup digitalizace mapy celého systému Amatérské jeskyně:

Část Digitální mapa Zbývá - odhad Celkem

Stará Amatérská jeskyně 3 588 m - 3 588 m

Nová Amatérská jeskyně 17 206 m - 17 206 m

NSK - Šachta Břoušek 5 885 m - 5 885 m

Předmacošský sifon 755 m - 755 m

Punkevní jeskyně 3 433 m 1 500 m 4 933 m

Sloupsko-šošůvské jeskyně 4 775 m 2 200 m 6 975 m

Jeskyně 13 C - 1 500 m 1 500 m

Piková dáma - 1 700 m 1 700 m

Spirálka - 1 800 m 1 800 m

Nová Rasovna - 2 000 m 2 000 m

Celkem 35 642 m 10 700 m 46 342 m
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Speleologická činnost v zahraničí
V roce 2019 se naši členové zúčastnili celkem 5 zahraničních expedic.

Mexiko - Xibalba 2019
I v  roce 2019 pokračoval na mexickém poloostrově Yucatan dlouholetý projekt zaměřený na 
zkoumání a dokumentaci zdejších vodou zaplavených jeskynních systémů. Za ZO 6-25 Pustý Žleb 
se expedice zúčastnili ve dnech 1.2. – 22.2. Zdeněk Motyčka a Jan Sirotek.  

Nedaleko oblasti, kde jsme před lety objevili řadu tzv. Slovenských cenotů a postupně všechny 
propojili do systému Sak Kay, se nachází rozsáhlé pozemky, jejichž majitelem je velice osvícený 
Mexičan – Manuel Orvanos. Již v minulosti spolupracoval s řadou potápěčů z Francie a USA a ti 
postupně objevili pod jeho pozemky řadu jeskyní. Nicméně informace a mapy, které Manuelovi 
zůstaly, byly velmi kusé a nepřesné. My jsme se s Manuelem setkali již na konci loňské expedice, 
na základě velice dobré reference, kterou o nás poskytnul Manuelovi Dennis Niedermaier, u něhož 
jsme v té době bádali a domluvili se na spolupráci pro rok 2019. Logicky tedy naše první krky vedli 
za Manuelem, resp. na jeho pozemek, kde nám ukázal všechny známé cenoty a poskytnul 
informace o možném průběhu podzemních prostor mezi nimi. 

Ihned začínáme s potápěním a již první ponory ukázaly, že se jedná o složité labyrinty z veliké 
části prozkoumané, o čemž svědčilo množství potápěčských šňůr. Jelikož dva z potápěčů, kteří 
zde v minulosti bádali, žijí a pracují nedaleko, domlouváme s Manuelem postupně jejich návštěvy, 
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Jeskyně Yuum Kaax, Mexiko, foto: Jan Sirotek
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abychom se v  té spleti zorientovali. A tak navštěvujeme Freda Devose a Natalii Gibb, kteří se 
s námi velice ochotně dělí o informace a data polygonových tahů.  Bohužel nemají žádné hotové 
mapy a navíc nemáme data od Francouzů, ale jen situační mapu přetištěnou ze Spelunky. Ti zde 
pod vedením Cristiana Thomase pracovali na přelomu tisíciletí a objevili první kilometry zdejších 
jeskyní. Bez kvalitních map ovšem nemá smysl pokračovat v exploraci a tak se již po několikáté 
během našeho působení na Yucatánu rozhodujeme, že všechny šňůry přeměříme a prostory 
přemapujeme. 

Začínáme v  cenotech Christian a Ganesh. Zatímco v  prvně jmenovaném se skutečně jedná o 
přemapovávání, v Ganeshi se daří objevit 374 m nových prostor a spojit je s  cenotem Ramon. 
Další a další ponory však už jen znamenají dlouhou a nezáživnou práci při mapování jeskyně 
objevené někým jiným. Dano postupně vše rovnou převádí do Ilustrátoru a tak jedinou útěchou je 
postupně se  rozrůstající mapa systému. Dalších 300 m nových prostor se daří objevit v cenotu 
Veladora, ale tím jsou možnosti dalších objevů prozatím vyčerpány a až do konce našeho pobytu 
se věnujeme už jen mapování. Celkem jsme zmapovali 10 km!

Během naší práce u Manuela se několikrát vydáváme i na pokračování explorace v systému Yuum 
Kaax, kde jsme loni objevili více než jeden a půl kilometrů úžasně vyzdobeného labyrintu suchých 
chodeb s nádhernými jezery. Bohužel příjezdová cesta zarostla natolik, že vůbec netušíme, jestli 
se nám podaří do blízkosti jeskyně dojet, ale nakonec usuzujeme, že přední nárazník na našem 
Jeepu je dostatečně robustní a že stromečky o síle několika centimetrů musí přece překonat. A 
jelikož překonal, tak během tří akcí objevujeme pokračování nádherného labyrintu v délce 400 m a 
pořizujeme něco fotodokumentace. 
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Během podzimního výjezdu si Dano, Franta a Jirka mezi kurzováním nacházejí čas na dokončení 
mapování v Tatichi, kde chybělo doměřit už jen 200m a nad hotovou mapou konečně rekognoskují 
možnosti pro další exploraci. Vybírají si členitý úsek mezi cenoty Yoni a Grande a postupně 
pronikají do neznámého pokračování. Výrazná větev pokračuje téměř neustále na sever a po řadě 
ponorů přidávají k délce jeskyně 2 300 m nových prostor! 

Celkem se během roku 2019 podařilo objevit 2  974 m zaplavených prostor, z  toho 2 600 m 
v  systému Tatich, ale dalších 10 655 m kompletně zmapovat po našich předchůdcích. Celková 
délka systému Tatich tak dosáhla 13 255m. V cenotu Yuum Kaax bylo objeveno 400m suchých 
chodeb a jeho délka činí i po připojení podvodních částí 2 646 m.  

Čína - Shaanxi 2019
Ve dnech 7. 4. – 21. 4. 2019 proběhla další expedice v  rámci projektu Shaanxi. Ve spolupráci 
České speleologické společnosti, Geologického ústavu AV ČR, Institutu krasové geologie Čínské 
akademie věd a Geologické služby Shaanxi. Za ZO 6-25 se zúčastnili Vít „Kajman“ Kaman, Tomáš 
„Bim“ Mokrý a Zdeněk „Zdenál“ Motyčka. Hlavním cílem expedice bylo pokračování v průzkumu a 
dokumentaci jeskyní v krasové oblasti Xiaonanhai v provincii Shaanxi na rozhraní střední a severní 
Číny, kde se při předchozích expedicích podařilo objevit téměř 20 km rozsáhlých jeskyní.

Uvítání a rozkoukání
Po příletu do Xianu nás na letišti vyzvedávají čínští kolegové 
a nakládají nás i se všemi zavazadly do velkého autobusu, kterým cestujeme téměř 6 hodin do 
města Hanzhong. Expedice zde „začíná“ v  pěkném hotelu Red Leaf slavnostní večeří 
s  představiteli hostitelských institucí. Druhý den po snídani nás odvážejí na předměstí, kde se 
účastníme slavnostního otevření nové geologické základny nazvané „Hanzhong International 
Research Base of Tiankeng Group“. Ihned po tomto aktu jsme převezeni čtyřmi auty do naší 
základny v obci Xiaonanhai, kde nás srdečně vítají naši známí - majitelé malého, útulného hotýlku, 
který již tradičně využíváme coby základní tábor.

Následujícího dne neleníme a vyrážíme na první akce. Jelikož jemně prší, začínáme polehoučku. 
V  10 hod odjíždějí jednotlivé skupiny: Zdenál a Mattes na výměnu lan ve vstupu do jeskyně 
Tianxingyan (Sky Star), Bim, Anděl a Kajman do vývěrové jeskyně Baishuidong (Shitdong) k 
prvotnímu průzkumu (zmapovali asi 240 m až 25 m  vysoké chodby s krápníky) a dvojice Štěpán a 
Majkl jedou prozkoumat tajemnou štolu za jednou z místních malých osad, vyraženou do svahu 
kopce, ve kterém leží i jeskyně Dafodong. 

Štolou lze proto nejprve chvíli jít s ohnutými zády, ale brzy je nutno postupovat v kleku a nakonec 
plazením na povrchu bahnité výplně. Po zhruba 130 m se objevuje odbočka doprava a po dalších 
asi 100 m odbočka doleva. Štola dál pokračuje do bahnité louže, kde jsme další postup prozatím 
ukončili. Cestou u silnice vedoucí k Dafodongu ještě za zídkou objevují malou jeskyni s pěkným 
sintrem a poměrně velkým dómem (20 × 20 ×15 m) s oknem ve stropě vedoucím zpět na až na 
denní světlo. Kousek za dómem je svažující se chodba, která směřuje zpět pod silnici, čili naděje 
na další objevy zde prakticky nejsou. Jeskyně navíc slouží za místní skládku, a proto ji rychle 
opouští. 
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Jeskyně Skystar, Čína, foto: Zdeněk Motyčka
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Akce v jeskyni Tianxingyan (Sky Star) 
Nazítří nastává den D, kdy se skupinka ve složení Zdenál, Štěpán, Libor a Majkl vydává na 
pětidenní akci do jeskyně Tianxingyan, kde jsme v minulém roce objevili gigantické chodby a dómy 
a délka jeskyně přesáhla 9 km. Skupinku doplňují jako obětavá nosičská podpora Anděl 
s  Kajmanem, bez nichž by se materiál (včetně dvou nafukovacích člunů) nedal ve čtyřech 
najednou na konec jeskyně odnést. Na povrchu zůstává Bim, který se vydává na průzkum vchodů 
nalezených pomocí aplikace Google Earth. 

Oproti podzimu 2018 je sice v  jeskyni méně vody, ale vyšší srážky (a tedy i průtoky) během roku 
způsobily drobné škody na lanech a také místy vymlely sediment a prohloubily koryto. Opravy lan 
a brodění po prsa nás zdržuje, takže k vodopádu před Gigadómem přicházíme až po 6ti hodinách. 
Zde Anděl a Kajman skládají čluny a vracejí se zpět. My ostatní pokračujeme chodbou dál a přes 
mohutné suťovisko Gigadómu na plošinu bivaku. Zde s potěšením zjišťujeme, že stany i všechno 
další vybavení jsou na svém místě a nic není plesnivé, ani extrémně mokré. Mírný průvan, který 
zde vane, zanechané stany trochu vysouší. Půlka skupiny připravuje bivak k užívání a druhá půlka 
se vrací pro čluny. Večer si dáváme první jídlo a posléze se ukládáme ke spánku.  

Druhý den v  jeskyni se vydáváme dále proti proudu toku na břeh jezera, kde nafukujeme čluny a 
vyrážíme na plavbu. Místa, která jsme minule složitě oblézali po stěnách nebo brodili po prsa 
vodou, nyní celkem snadno proplouváme. Za Stalagmitovým dómem objeveným při minulé akci se 
charakter chodby mění na 5 – 8 m širokou puklinu, zpočátku vysokou 70 m, která je však záhy 
vertikálně rozdělena 100 m dlouhým skalním mostem, pod kterým se výška chodby snižuje až pod 
10 m. Za skalním mostem se chodba opět zužuje na mísy jen 4 m široký kaňon, který se výšce 20 
m rozšiřuje a přechází v černou tmu. Skutečný strop chodby se pak nachází více než 50 m nad 
našimi hlavami. Úsek nazýváme Grand Canyon.  

Celá plavba je dlouhá 800 m a pětkrát je nutné ze člunů opatrně vystoupit a přenést je přes ostré 
škrapy vápence skryté těsně pod hladinou nebo z  ní vyčnívající. Následuje konec jezera, kde 
vystupujeme na vyvýšenou lavici tvořenou rohovcem korodovaným do ostrých škrapů. Tento úsek 
překonáváme s  vysokou opatrností, abychom si nerozřezali holiny. Ve  vymletých mísách zde 
nalézáme povodňovou vodu obarvenou fluoresceinem, takže je jasné, že připojení z Boniukengu je 
pořád před námi. Po 50 m se jeskyně opět rozšiřuje do mohutné, 20–30 m široké a 50 m vysoké 
chodby, jejíž dno je pokryto kupami obrovských balvanů. Pro charakteristický pohyb (přelézání 
balvanů) nazýváme tuto část jeskyně Koridor valících se kamenů. Na začátku i na konci tohoto 
téměř 400 m dlouhého úseku jsou vpravo pod stropem vidět ústí několika chodeb, které však zatím 
jen míjíme.  Hlavní koridor pokračuje bez větších překážek asi 200 m dlouhou chodbou, kde se na 
dně střídají úseky s  jezery s částmi tvořenými štěrkovými lavicemi, jež značně usnadňují postup. 
Nicméně za tímto úsekem opět následují po sobě dvě části, nazvané souhrnně Levitující kameny, 
které je nutné překonat traverzováním nad, mezi i pod obrovskými nestabilními balvany. 

Za nimi chodba výrazně mění charakter a následující 300 m dlouhý úsek je splněným snem 
každého speleologa. V  ostré pravotočivé zatáčce začíná tzv. Ideální koridor s  pohodlným 
štěrkovým dnem protékaným mělkou říčkou a téměř neměnným krásným tunelovitým profilem o 
rozměrech 30 × 20 m! Ze stropu zde také visí mohutný stalaktitový útvar. Následně se chodba opět 
zvyšuje a po dalších asi 200 m se dostáváme na začátek mohutné prostory, kterou nazýváme 
Blátivý dóm. Jak se později ukazuje, pravděpodobně se zde propojily dvě (možná tři chodby). 
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Někdy během vývoje systému byla minimálně jedna z  vrchních chodeb zaplněna jemným 
sedimentem, který se po propojení chodeb vyvalil do hlavní říční chodby Tianxingyanu a pokryl 
vše, co bylo v  dosahu – spodní části stěn, dno i kameny. Kapající a rozstřikující se voda zde 
vytváří pozoruhodné útvary – „bahnité sintry“, egutační jamky a všelijaké kanálky nebo čeřiny ve 
dnech louží. Vše zde neuvěřitelně klouže, takže každý pohyb vyžaduje značnou opatrnost. 

Po letmém prozkoumání této prostory se Mattes se Zdenálem otáčejí a mapují cestou nazpět přes 
800 m právě objevené chodby. Štěpán s Majklem se vyškrábou po mohutném a velmi nestabilním 
bahnito-kamenitém svahu přes 80 m vysoko. Zde v  nejjižnější části dómu nejprve nacházejí 
mohutnou sintrovou stěnu – vlastně přes 20 m silný stalagmitový sloup, který se vytvořil někde 
v  prostorách nad stropem Blátivého dómu a vede i dolů, do pravděpodobného pokračování 
systému směrem na jih (tomu nasvědčuje propástka v úplném rohu této prostory s vodní plochou 
na dně). Rozhodně se zde jedná o zajímavé místo vhodné pro další průzkum. Následně zkoumají 
a mapují celkem širokou fosilní chodbu napojující se naproti tomuto sintrovému sloupu. Chodba je 
široká přes 10 m, vyplněna hlinitým sedimentem a směřuje nahoru nad Blátivým dómem směrem 
na sever, kde končí v dómku, který je z jedné strany ucpaný starou hlinitou výplní a z druhé strany 
kamenným závalem směřujícím zpět do Blátivého dómu. Jde tedy o jakousi propojku bez 
pokračování. Samotný Blátivý dom je svými rozměry opravdu impozantní. Má tvar stranově 
otočeného písmene L o největší šířce 160 m a délce 190 m! Vrchol suťového kužele se potom 
nachází ve výšce 110 m nad hladinou potoka!

Třetí den podzemní akce se opět všichni vydáváme přes jezero a nejprve během plavby 
mapujeme zatopené části Jezerní chodby a Grand Canyonu. Následně fotografujeme zajímavé 
části včera objevených prostor, včetně Blátivého dómu na konci. Poté, se Štěpán se Zdenálem 
vydávají zpět a pokračují v mapování. Mattes a Majkl se vydávají na průzkum Blátivého dómu 
s cílem nalézt pokračování hlavní chodby. Proti proudu sledují hlavní tok, který v dómu protéká pod 
levou – až 40 m vysokou stěnou a zprava je zaříznut do zhruba 10 m hlubokého koryta, nad 
kterým se pak rozprostírá mohutný strmý suťový svah. Z něj padají balvany až do koryta a z této 
strany je tedy říčka nepřístupná. V místech, kde jsou balvany největší (i přes 5 m velké) a zcela 
zakrývají koryto říčky, vyvěrá první přítok, který podtéká suťový svah (je uvnitř slyšet). Snaží se 
prolézt škvírami mezi balvany, což se sice daří, ale záhy končí na břehu jezera, které se navíc 
stáčí doleva, kam již není vidět. Bez člunu to rozhodně nepůjde. Naproti, přímo v ohybu jezera, tuší 
ve tmě (nelze tam už čelovkami dosvítit) další chodbu s přítokem. Je to vlastně prostor, který sem 
směřuje někde shora zpoza sintrové stěny, která byla zkoumána předešlý den o zhruba 70 m výše. 
Možná se jedná o přítok z  jeskyně Boniukeng. O kus zpět ještě objevují v  levé stěně okno, do 
kterého se daří z koryta řeky vyšplhat. Okno vede skrz mohutný skalní ostroh zákruty na druhou 
stranu k pokračování jezera. Strmý svah pokrytý nestabilními kameny a prachem a především asi 
10 m skalní stupeň však další postup zastavují. Oba se vracejí zpět do dómu a následně dlouhou 
cestu zpět do bivaku. 

Čtvrtý den pobytu v podzemí si dáváme za úkol prozkoumat dvě odbočky na začátku 
Stalagmitového dómu. Nejprve společně vylézáme strmý asi 60 m vysoký suťovo-hliněný svah, 
abychom letmo prozkoumali celkem velký portál černající se vpravo pod stropem dómu. 
Nacházíme poměrně široké ústí chodby vyplněné starými jemnými sedimenty se skupinou 
stalagmitů od 1 do 4 metrů výšky a vše hned fotíme. Pak se dělíme na dvě skupiny. Zdenál 
s Matesem scházejí k vodě a odplouvají zpět po proudu k ústí další z odboček, zatímco Štěpán a 
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Majkl pokračují v průzkumu a mapování této horní chodby, která pokračuje šikmo nahoru. Tato 450 
m dlouhá chodba je hustě vyplněna sintry a na zdejší poměry je zpočátku dost malá, po 
průchozích částech jsou tu i místa, kde je nutno chvílemi lézt po kolenou mezi krápníky. Pak se 
však chodba zvětšuje a zcela mění charakter. Je totiž tvořena třemi propojenými dómky spíše 
hranatého obrysu s  jemným suchým sedimentem na dně. Bohužel poslední z  nich je ukončen 
závalem, takže další postup zde není možný. Po prozkoumání chodba nazvána Heliktitová, jelikož 
obsahuje velké množství této pozoruhodné výzdoby. Je tu ovšem i další,  mineralogicky nezvyklá 
výzdoba. Na stěnách především kolem puklin jsou všude vysrážené nenápadné krusty, lemy a 
kulovité krystalické útvary tvořené kalcitem ve směsi s velmi častým síranem stroncia – bílým až 
slabě namodralým celestinem.

Mattes se Zdenálem ve stejnou dobu prokoumali a zmapovali téměř 200 m dlouhou, ale v drobném 
sifonu končící odbočku nazvanou Jílové bloky dole u vody. Jak z názvu vyplývá, jedná se o shluky 
obrovských balvanů napadaných na dno chodby a pokrytých vrstvou jílu, bez perspektivy dalšího 
pokračování. 

V domluveném čase se setkáváme v hlavní chodbě a fotografujeme Stalagmitový dóm. Následně 
se opět dělíme na dvojice, kdy Majkl se Štěpánem zalézají do titěrné přítokové odbočky úplně u 
vody. Jedná se o velmi úzkou vertikálně meandrující a dost těžko průstupnou chodbičku místy i pár 
metrů vysokou, která byla dříve vyplněna jílem a pak „vypláchnuta“ do Skystaru. Jde o celkem 
nezáživnou chodbu s  občasnými pěknými excentriky a jedním pěkným krápníkem přesně 
uprostřed cesty v  jednom úzkém místě. Nejpozoruhodnější atrakcí této chodbičky je ovšem živá 
krysa (nebo jiný podobný hlodavec), který se míhá pod jejich nohama, když v  jednom místě 
přelézají potůček. Délka zmapované části dosahuje asi 150 m a chodba je dál neprůlezná a 
zaplněná bahnem. Přítomnost krysy je tak záhadou. 
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Zdenál s Matušem mezitím pokračují v průzkumu a mapování Netopýřího meandru, který nebyl 
dokončen v minulém roce. Záhy dosahují konce ve vzdálenosti 700 m od hlavního tunelu, ale 
objevují jen 50 m, kde cestu za jezerem přehrazuje kolmý stupeň. 

Pátý – poslední – den v  jeskyni se všichni věnují již jen zakonzervování bivaku na dobu delší 
nepřítomnosti a cestě ven. Po námaze z předchozích dní je to dosti úmorné, ale po 6,5 hodinách 
cesty jsou všichni šťastně venku na denním světle a čerstvém vzduchu. V podzemí strávili 120 
hodin a objevili a zdokumentovali téměř 4 km nových prostor.

Co se mezitím dělo v jiných jeskyních a na povrchu
Během aktivit v  Tianxingyanu intenzivně pracuje i zbylá část účastníků expedice. Trojice Bim, 
Anděl a Kajman se věnuje průzkumu vývěrové jeskyně Baishuidong. Práce zde obvykle probíhají 
tak, že obojživelník Bim oděn do neoprénu napřed zkoumá v zatopené jeskyni kudy kam a poté 
společně s posádkou člunu (jež obvykle tlačí nebo táhne) objevené části postupně mapují. Jeskyni 
zde tvoří poměrně vysoká chodba (až kolem 30 m), hojně vyzdobená mohutnými krápníky a 
sintrovými stěnami, která směřuje k  jv, tedy směrem k odtokovým částem jeskyně Tianxingyan. 
Těsně před koncem se jeskyně otevře do dómu o rozměrech 110 × 40 m, aby se vzápětí 
definitivně zavřela do koncového sifonu. Patrně jich tu bude více za sebou. Kluci celkem objevují a 
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mapují 828 m chodeb. Vzdušnou čarou je to ke známým prostorám jeskyně Tianxingyan ještě stále 
asi 1300 m – tedy pořádný kus podzemí. 

Útok na propojení Boniukengu s Tianxingyangem
První akce v Boniukengu probíhá 17. dubna. Na čelbu jde Anděl, Majkl, Štěpán a Phil. Druhá 
skupina Zdenál s Kajmanem mapují od posledního bodu z roku 2018 dále po proudu. Do jeskyně 
se vydává také několik čínských kolegů, aby se seznámili s charakterem této velmi obtížné lokality 
a pořídili fotografickou dokumentaci. 

Útočná skupina se dělí na dvojice, postupně překonává další a další stupně a tůně a průběžně 
objevy rovnou mapuje. Oproti úvodním pasážím jeskyně je zde chodba rozdělena na dvě odlišné 
části. Širší fosilní část chodby („vrchní patro“) je pokryté prachovitým sedimentem, v  jehož dně je 
zaříznuto hluboké úzké koryto aktivního toku (spodní „patro“). Do tohoto „kaňonu“ také posléze asi 
15 m slaňují a pokračují po proudu, aniž by věděli, jak vypadá vrchní část jeskyně kdesi nad nimi. 
Místy se objevuje poměrně silný průvan, což je naplňuje dychtivým očekáváním. Po dalším slanění 
už chodba nemá stupně a není tak ukloněná jako výše, což vzbuzuje dojem možného brzkého 
vyústění do hlavní chodby jeskyně Tianxingyan. Zařízlé, jen asi metr široké a meandrující koryto 
najednou skutečně končí, stěny se rozestupují a kluci stojí na hraně mohutné studny, kterou zde 
popravdě nikdo nečekal. V místě vyústění meandru má rozměry 30 m × 15 m, strop se zvedá 
dalších minimálně 10 m vzhůru a dno zmizelo v černé, šedesátimetrové hlubině. Na dno studny 
kvůli prvotnímu průzkumu slaňuje Phil a Anděl. Majkl se Štěpánem mezitím zkoumají okolí a 
nacházejí další zajímavé místo, jenž se nalézá asi 20 m před touto studnou, kde lze vylézt do 
starších úrovní chodby. Tam se dostávají až pod propad ve stropě, kterým je vidět mnohem výše 
do dalších prostor jeskyně – snad do starého patra? Na vylezení (s jištěním) asi 8 m ovšem není 
zatím čas. Chlapci dole zjišťují situaci – konkrétně, že na dně studny se nachází velké jezero, na 
jehož překonání již není dostatek materiálu, stejně jako času ani energie. Společně otáčejí k 
ústupu.  

Druhá akce do Boniukengu probíhá následující den. Na čelbu vyráží Mattes, Štěpán, Majkl a Phil. 
Slaňují studnu na výraznou polici cca 10 m nade dnem, odkud Mattes s Philem během asi 2 hodin 
vystrojují dlouhý traverz po stěně studny na protější stranu za jezero. Štěpán s Majklem mezitím 
čekají a mrznou. Kousek za traverzem pak všichni slaňují na dno, avšak po několika desítkách 
metrů cestu přehrazuje další asi 20 m stupeň, na jehož zdolání již opět není dostatek materiálu. 
Společně mapují poslední úsek a vydávají se ven.

A to je skoro konec
Ve stejný den Zdenál s Kajmanem a Andělem explorují v  jeskyni Yanzidong (Vlaštovčí), která se 
nachází v  přístupovém závrtu ve strmém svahu nad propadem/vchodem do Boniukengu. Je to 
fosilní část jeskyně velmi hojně obydlená rorýsy, kteří zde zběsile poletují. Po slanění dvou stupňů 
se dostávají do většího dómu o rozměrech 30 × 15 m, ve kterém se kromě jezera smrdutého 
guana nic dalšího nenachází a už vůbec ne pokračování do fosilní, bohatě vyzdobené úrovně, 
v  jejíž existenci ve zdejším masivu stále doufáme. V  tentýž den se také třetí skupinka – Bim 
s několika čínskými kolegy vydávají na delší výpravu k zajímavému černému otvoru, objevenému 
pomocí Google Earth. Nejprve 15 km autem severně od Xiaonanhai a pak 4 km přes horský 
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hřeben. Výsledkem je objev nové propasti o neznámé hloubce, do které se propadá drobný vodní 
tok. Lze jen tušit, kam voda odtéká a představovat si jak rozsáhlý systém by se zde mohl 
nacházet, pokud by voda tekla směrem na Xiaonanhai… 

Poslední den na planině je věnován hledání propasti Skalka, kterou jsme identifikovali před 
několika lety, ale vinou nepřesných souřadnic je výsledkem objev nové jeskyně, která dostává 
název Hadicová, podle instalované hadice, sloužící k  zachycení části vody z  drobného toku. 
Jeskyně je dlouhá 463 m a nedaleko vchodu do ní ústí z povrchu dvě propasti o hloubce necelých 
30 m. Mattes se Štěpánem jeskyni mapují a k večeru se celý zbytek skupiny přesouvá zpět do 
základního tábora v Xiaonanhai.

Ve stejnou dobu Zdenál s  Majklem připravují prezentace pro závěrečnou konferenci, která již 
tradičně ukončuje působení každé expedice. Konference probíhá ráno v den odletu v Xianu a po 
jejím skončení se přesunujeme na letiště a posléze odlétáme domů. 

Shrnutí 
Během dubnové expedice v  roce 2019 se podařilo objevit 3  815 m nových prostor v  jeskyni 
Tianxingyan, čímž její délka dosáhla 12 907 m. V  jeskyni Boniukeng bylo objeveno 906 m a její 
délka nyní činí 2 699 m a hloubka -326 m. V nově objevené jeskyni Baishuidong bylo objeveno 828 
m a v  jeskyni Hadicové 463 m. Celkem bylo tedy během expedice objeveno a zdokumentováno 
6 012 m. 
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Jeskyně Tianxingyan se svými téměř 13 km délky stala nejdelší známou jeskyní v celé provincii 
Shaanxi. Nejvzdálenější dosažený bod jeskyně se nachází vzdušnou čarou necelých 300 m od 
koncového bodu jeskyně Boniukeng a jejich propojení bude jedním z cílů příští expedice. 

Černá Hora - Maganik
Ve dnech 15. - 28.7.2019 se naše členka Marika Kučerová zúčastnila expedice do pohoří 
Maganik, kterou organizoval Zdeněk Dvořák ze ZO ČSS 6-14 Suchý Žleb. V rámci expedice došlo 
k prohloubení propasti V Kotli a zmapování nových objevů. Dále byl prováděn povrchový průzkum 
oblasti, hledání a průzkum nově objevených lokalit.


Černá Hora - Medúza
Tradiční expedice do Černé Hory organizovaná naší ZO proběhla v termínu 15. - 24.8. Přípravy 
expedice byly ve znamení výcviku nového jeskynního potápěče Vojtěcha Pazderky – Anděla. 
Vrcholové družstvo dále vedle Jana Sirotka a Zdeňka Motyčky doplnil zkušený slovenský 
speleolog a potápěč Karol Kýška, který zajistil i dva silné nosiče. V  tomto roce jsme totiž řešili 
opačný problém než v předchozích letech – dostatek potápěčů, ale nedostatek nosičů. 

Díky plánovanému pobytu za 2. sifonem je letošní expedice o pár dnů delší a na planinu přijíždíme 
už ve čtvrtek odpoledne. Hned se pouštíme do balení věcí a do jeskyně hned v pátek ráno po 
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Účastníci expedice Medúza 2019, foto: Jan Sirotek
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společném focení vysíláme 
p r ů z k u m n é d r u ž s t v o 
s prvními vaky. 

Po cestě k  jeskyni nás čeká 
překvapení. Černohorci začali 
pracovat na zpřístupnění 
jeskyně pro veřejnost a začali 
s budováním transportní 
cesty k  poslednímu stožáru 
lanovky, k te rá má vés t 
k a ň o n e m o d k l á š t e r a 
k  novému vchodu. Ten bude 
v  místech, která už kdysi 
dávno identifikovali Srbové na 
konci Labyrintu a kde jsme se 
i my snažili o prokopání na místě zaměřeném radiomajákem. 

V pátek pokračujeme v pečlivém balení věcí na akci za sifony. Jednotlivé vaky jsou očíslovány a je 
přesně evidovaný jejich obsah, abychom na nic důležitého nezapomněli. Večer se z jeskyně vrací 
průzkumný tým. Dostali se až na konec, ale v  partiích před 1. sifonem, resp. před posledním 
bivakem, jsou hluboká jezera. Spekulujeme, jak budou vypadat vodní stavy za 1. sifonem a hlavně 
pak ve Vodní chodbě před 3. sifonem za Hliněnou galerií. Shodujeme se, že jediný způsob, jak to 
zjistit, je pokračovat v původním plánu. V sobotu brzy vstáváme a v několika skupinách vyrážíme 

s  těžkými vaky do jeskyně. Jdou 
s  námi znovu i někteří obětavci 
z průzkumného týmu, protože je nás 
málo a proti plánu je potřeba vzít i dva 
vaky, které zůstaly ze včerejška po 
cestě v jeskyni. Nakonec jsme všichni 
v  17.00 v  bivaku. V  jeskyni zůstává 
útočné družstvo ve složení Sirotek, 
Motyčka, Kýška a Pazderka. Ostatní 
se vrací na povrch. Přespáváme 
v bivaku před prvním sifonem.

V neděli po snídani přenášíme zbytek 
věcí k  1. sifonu, kde balíme vaky 

s bivakem a jídlem pro pobyt za sifony. Nahoru přibalujeme kameny, abychom vyvážili pozitivní 
vztlak ve vodě. Navlékáme se do sucháčů a postupně proplaváváme první sifon. Anděl svůj křest 
zvládá na výbornou i přesto, že je to jeho druhý opravdu jeskynní ponor. Pak už se společně 
vláčíme přes jezero k Evženovu pahorku. Karol filmuje na GoPro a tak i ostatní budou mít možnost 
užít si atmosféry hrůzného zážitku s  vláčením výstroje a transporťáků přes toto ďáblovo dílo. 
Všichni ale mají dobrou náladu a s  Andělem se štengrujeme o těch 12 sudů, co je v  sázce. 
V pohodě proplaváváme všichni i 2. sifon a pokračujeme už nalehko, jen s bivakovou výstrojí, do 
dómu Nosičů, kde nás po třech letech vítají nepoškozené stany v ústí Červené galerie. Vracíme se 
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Odpočinek na Evženově pahorku, foto: Karol Kýška

Transport potápěčské výstroje za dómem Big Brother, foto: Karol Kýška
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ještě jednou ke 2. sifonu a balíme dvě kompletní potápěčské výstroje pro zítřejší útok na 4. sifon. 
Necháváme je dole v dómu a jdeme se oddávat kultuře bivaku. Po zkušenosti z čínských expedicí 
jedeme letos na stravu z pytlíků. Dobrou náladu udržuje Karolova slivovice.

Z vyhřátých spacáků se nám ráno moc nechce, ale nedá se nic dělat. Po vaření ještě musíme 
Karolovi sešněrovat s  pomocí Tesa pásky a vodící šňůry totálně roztrženou holínku a můžeme 
vyrazit. Zase to trmácení 
s  t ě ž k ý m b a t o h e m a 
strangulační rýhou od suchého 
obleku na krku. Přelézání 
nespočetného množství stupňů, 
ostrých břitů a ohromných 
skalních bloků. Po cestě točíme 
pár záběrů na video. Za 
Dómem Big Brother se noříme 
do dlouhých jezer. Je tu o 
p o z n á n í v í c e v o d y n e ž 
posledně a bohužel se naplňují 
naše pesimistická očekávání. 
Cesta dál je neprůchodně 
uzavřená sifonem. Vylézáme 
z  vody a rekap i tu lu jeme 
možnosti. Mohli bychom tento 
s i fon s ice prop lavat , a le 
nemáme dostatek šňůry a navíc máme vybavení jen pro dva potápěče, kteří by nebyli schopní 
odtransportovat výstroj dalších 500 m až ke 3. sifonu. Druhou variantou je tady nechat flašky a 
vrátit se sem na podzim nebo příští rok. To by však znamenalo, že zpátky všichni poplaveme jen 
s jednou flaškou, což je riskantní. Nakonec vítězí bezpečná třetí varianta, odnést všechno zpátky a 
vrátit se ještě ten den na povrch.

Cesta zpátky je o poznání horší – chybí nám objevitelská motivace a máme před sebou dlouhou 
cestu s těžkým batohem na zádech. Vláčíme flašky až ke 2. sifonu a pak se nalehko vracíme do 
bivaku. Děláme si rychlý oběd a balíme bivak. Cesta z bivaku před 1. sifon nám zabere zhruba 1,5 
hodiny. Převlékáme se a balíme všechno na retransport. V  18.00 se vydáváme na cestu ven 
z jeskyně a bereme každý jeden těžký vak. V Katedrále potkáváme Macieja a Olu, kteří jsou tu na 
bivaku. Večer už jsme všichni v táboře a narážíme bečku. 

Další dva dny jsou ve znamení vynášení věcí z jeskyně. Zde je nutno vyzdvihnout heroický výkon 
Anděla, který sám vynesl tři vaky od Klučného jezera. S  Kajmanem se ještě vypravujeme do 
Srksova Pomorskeho Putu domapovat poslední chybějící část – Obchvat. Menší část už kluci 
zmapovali během našeho pobytu za sifony. Naštěstí i přes vyšší vodní stavy v zadní části jeskyně 
je celý obchvat volně průchozí a po celodenním mapování se dostáváme až na místo spojení 
s hlavním tahem. Máme dobrý pocit z ukončené práce. Po mnohaletém snažení byl domapován 
poslední kousek jeskyně a zbývá už jen celou mapu zkompletovat v Therionu.

Překreslování, spojování a úpravám mapy věnujeme další desítky hodin. Výsledkem je opravdu 
podrobná mapa jeskyně v měřítku 1 : 200 –  1: 500. Celková délka se zastavuje na čísle 19 599 m 
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Vrcholový tým: J. Sirotek, Z. Motyčka, A. Pazderka, K. Kýška, foto: Jan Sirotek
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a denivelace na 241 m. Když jsme do Černé Hory přijeli v roce 2003 poprvé, byla délka jeskyně 10 
km. Za 16 let jsme tedy objevili 9,5 km a délku jeskyně téměř zdvojnásobili. Většina objevů byla 
především v  částech za 1. sifonem a na konci Srksova Pomorskeho Putu, dílčí objevy pak 
v  odbočkách a komínech hlavního tahu a Labyrintu. Zkompletování celé mapy také umožnilo 
identifikování dalších nadějných míst na další průzkum a je zřejmé, že Dalovica pecina ještě 
nevydala všechna svá tajemství a že se sem ještě určitě budeme vracet. Možná se už příště 
projdeme pohodlnější cestou díky zpřístupnění nového vchodu. V současnosti ještě pracujeme na 
zpracování mapy do formy podrobného atlasu jeskyně v měřítku 1 : 500.

Bosna
V termínu 25. – 30.10.  2019 se Petr Celý zúčastnil expedise ZO Tartaros do Bosny. Byly 
navštíveny jeskyně Provalja pečina a Vilina pečina. Učastníci: Ivana Kelfka Fleková, Ivo Kelf Flek, 
Jaroslav Gas Gregor a Petr Celý.

Práce na základně v Suchdole
Rok 2019 byl ve znamení zvelebování základny v Suchdole. V průběhu roku a zejména pak v 
podzimních měsících bylo zorganizováno celkem 25 pracovních akcí na základně v Suchdole, při 
kterých bylo kompletně vyměněno zateplení dolního obytného prostoru, instalována nová okna, 
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Rekonstrukce základny v Suchdole, foto: Jan Sirotek
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okenice a dřevěný obklad. Zakoupili jsme též novou kuchyňskou linku, krbová kamna a zdeněk 
Motyčka věnoval skupině nový stůl a lavice. Kolaudace pak proběhla společnou oslavou Silvestra 
na základně.

Přehled pracovních akcí:

• 15.5. Skolení nahnuté borovice u chaty. Nakonec byly pokáceny 2. (Koutecký, Motyčka, 
Gajdošík, Kaman)

• 18.5. Poklizení skácených borovic a dalších nebezpečných stromů. Výroba nových laviček, 
úklid spacího podkroví a vypití sudu piva. (Gajdošík, Mokrý, Motyčka, Motyčková, Koublová, 
Sirotek, Kaman)

• 1.6. Oprava cesty, střechy kadibudky, hoblování laviček. (Mokrý, Sirotek, Pazderka, Kaman, 
Celý, Kučerová)

• 13.7. Průzkum podlahy kuchyně před rekonstrukcí. (Pazderka, Kaman)

• 20.8. Montáž nové podlahy v  kuchyni. Použity smrkové palubky, podklad liapor a miralon. 
Končíme po půlnoci, zase tak snadné to nebylo. (Pazderka, Motyčka, Sirotek, Kaman)

• 27.8. Dokončení podlahy položením kamenného obkladu pod kamna. Oslava narozenin Selima 
(Pazderka, Pyka, Fryn A. Kaman)

• 7.9. Dnes rozjíždíme druhou fázi oprav kuchyně – klubovny na naší boudě. Musíme vyměnit 
izolaci ve stěnách. Takže začínáme otrháním palubek, demontáží vnitřního pláště. Izolační 
polystyren je místy ve špatném stavu, jsou v  něm vyhlodány vosí hnízda, od podlahy zase 
rozežraný od myší a nánosy myšinců. Také domlouváme výrobu nových oken se stolřem p. 
Šíblem ze Senetářova. Je velmi deštivý víkend. (Sirotek, Kaman)

• 8.9. Kajman vysává humus z ostění u podlahy. Celou konstrukci s venkovním pláštěm stříká 
bochemitem. (Kaman)

• 20.9. Tento víkend začíná již v pátek, no vlastně už od poloviny týdne navážím materiál na 
rekonstrukci klubovny. Plánovaný postup: Na venkovní plášť (zevnitř) přijde vrstva stavebního 
lepidla s perlinkou do které se nalepí 80 polystyren. Hluboké úzké dutiny k základovému rámu 
vyplníme cementovým potěrem, který nakonec rozmícháváme se zbytky liaporu. (Sirotek, Celý, 
Kaman)

• 21.9. V sobotu pokračujeme instalací polystyrenu, zpětnou montáží vnitřního pláště a montáží 
nových palubek. Instalace nových okenic. (Sirotek, Gajdošík, Motyčka, Ondrouch T. + M., 
Ondrouchová, Celý, Kaman)

• 22.9. Dnes se dokončuje vnitřní plášť, kde se musí použít staré palubky, neboť desky nebyly po 
celém obvodu. Prakticky celá stěna u verandy byla ze  sololitových panelů, které jsou po 
demontáži nepoužitelné. Pokračuje instalace nových palubek, dostáváme se až k oknu, v rohu 
u verandy. Celé to natíráme lazurou. (Motyčka, Celý, Gajdošík, Kaman)

• 28.9. Doplňujeme vnitřní plášť od okna ke dveřím OSB deskami a pokračujeme v pokládání 
palubek. Také připravujeme dveřní trám na panty a musíme přizpůsobit dveře které se tím 
pádem zúží, časově velmi náročná práce. (Sirotek, Gajdošík, Kaman)

• 29.9. Broušení stropních trámů (Kaman)
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• 30.9. Broušení stropních trámů. (Kaman) 

• 1.10. Broušení stropních trámů. (Kaman)

• 3.10. Broušení stropních trámů. (Kaman)

• 4.10. Úklid po broušení trámu, začínáme 
obkládat strop palubkami. (Sirotek, 
Kaman) 

• 5.10. Během dne natírání částečně 
obloženého stropu. (Pyka, Piot)

• 12.10. Obkládání stropu palubkami, 
lištování rohů u stropu a podlahy, úklid a 
instalace nábytku. Instalace osvětlení do 
profilu. (Sirotek, Celý, Motyčka, Kaman)

• 18.10. Obkládání stropu lištami. (Sirotek, 
Kaman)

• 19.10. Doobkládání stropu. Instalace 
nových kamen. Výroba laveček, úklid 
dřevníku, příprava dřeva. (Motyčka, 
Ondrouch T., Sirotek, Kaman)

• 20.10. Natírání všeho nového. (Celý, 
Kaman)

• 27.10. Dodělání lišt nad kamny, zavěšení sušáku. (Sirotek, Pazderka, Kaman)

• 16.11. Tak konečně, nová okna na naši základnu jsou hotové a přichystané u stolaře 
v Senetářově. Přebíráme je hned v sobotu ráno a jedeme na montovat. Montáž probíhá docela 
pohodově. Ještě zbyde čas i na natření nábytku a montáž dřezu do kuchyňské linky. (Sirotek, 
Gajdošík, Ondrouch T. + M., Ondrouchová, Kaman)

• 23.11. Jak Adam pronesl po příjezdu, když pohlédl na naše podzimní budování: je to hezké, ale 
už to není jeskyňářská základna. Zdeněk zase nakupoval, takže montáže a zvelebování 
základny a zapíjení Adamových narozenin. (Motyčka, Sirotek, Gajdošík, Ondrouch 3x, 
Ondrouchová, Celý)

Ostatní činnost
V březnu Adam Pyka přednášel o Šachtě EI a termovizních měřeních na 3. ročníku Forum Speleo 
v Polsku v Zalecze Wielkie. 

Tradičně jsme se zúčastnili Speleofóra, kde Zdeněk Motyčka a Tomáš Mokrý vystoupili s aktivní mi 
příspěvky. V rámci Speleofóra jsme také zorganizovali exkurzi na lokalitu NSK Šachta Břoušek a 
Šachta EI. Cenu za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí získala Expedice Shaanxi 2018, 
na které se naši členové podíleli. 12.-14.4. se Marika Kučerová zúčastnila setkání FourRum v 
Michalových Horách. Zdeněk Motyčka se v termínu 10. - 11.5. zúčastnil Speleomítingu na 
Slovensku.
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Hlavní šéf prací V. Kaman, foto: Jan Sirotek

Vstup do Sloupsko-šošůvských jeskyní, foto: Jan Sirotek
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Jeskyně Skystar, Čína, foto: Zdeněk Motyčka
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V květnu se T. Mokrý zúčastnil Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí v Moravském 
krasu a vystoupil tam s přednáškou na téma výzkumů v Amatérské jeskyni. 

V květnu se A. Pyka, M. + O. Fryn a L. + T. 
Ondrouchovi zúčastnili exkurzi do jeskyní 
Aggteleckého krasu v Maďarsku v rámci 
akce Speleomajówka 2019, organizované 
S o p o c k i m K l u b e m Ta t e r n i c t w a 
Jaskiniowego. Seznam jeskyní, které jsme 
n a v š t í v i l i : K o s s u t h - b a r l a n g b a n , 
Vecsembükki-zsomboly, Földvári-barlang, 
Almási-zsomboly, Baradla-barlang, Rejtek-
zsomboly, Vass Imre-barlang. Zúčastnilo 
se kolem 50 lidí.

Jan Sirotek, Tomáš Mokrý a Zdeněk 
Motyčka se podíleli na přípravě výstavy v 
blanenském muzeu u příležitosti 50 let 
výročí od objevu Amatérské jeskyně a 40. 

výročí založení ČSS. V rámci této výstavy byla poprvé prezentována nová mapa Amatérské 
jeskyně. Z. Motyčka a T. Mokrý v rámci výstavy připravili dva přednáškové večery. V. Kaman se 
zúčastnil ve dnech 10.-14.7. Jeskyňářského týdne – Belianské Tatry. Během dvou dní navštívil 
jeskyně Verných a Javorinka. 

V termínu 12.07.2019 – 21.07.2019 se Ola a Maciej Fryn zúčastnili speleokempu Tajan 2019 v 
Bosně a Hercegovině. Hlavním cílem byla explorace v jeskyni Odušak u Suhoj, kde bylo 
zmapováno 700 m nových chodeb. Dále proběhlo ověřování mapy jeskyně Ponor kod Brvnare, 
kde se neprokázalo spojení s jeskyní Jama Atom a dále byly počítáni netopýři v jeskyni Pećina u 
Dubokoj Tajašnici. 3.8. V. Kaman zaškoloval kolegy na Holštejně v mapování jeskyň. 29.08.2019 
se O. + M. Fryn setkali v Bosně s účastníky expedice Ponor Kovači – Izvor Ričine 2019 a domluvili 
možnou účast na další expedici v příštím roce.


Zdeněk Motyčka působil ve funkci místopředsedy České speleologické společnosti a jako 
víceprezident UIS. V rámci inspekce připravovaného kongresu UIS v Lyonu navštívil 13.7. jeskyni 
Grotte de prerouge. V září se zúčastnil 3. konference Transkarst na Filipínách na ostrově Bohol, v 
rámci které absolvoval několik exkurzí. V říjnu navštívil jeskyni Lipiška jama v rámci pracovní 
návštěvy UIS ve Slovinsku.

Na podzim v termínu 5. - 6.10. jsme se také zúčastnili setkání speleologů v Moravském krasu a 
slavnostního ohně u příležitosti 40. výročí založení ČSS. V říjnu se Adam Pyka, Maciej a Ola Fryn 
zúčastnili 53. speleologického sympózia ve Szczawnici v Polsku. 15. - 17.11. se konaly v Polsku 
tradiční Speleokonfrontacje. Za naší skupinu se zúčastnili Adam Pyka, Maciej a Ola Fryn. V rámci 
akcí pořádaných ZO ČSS 1-05 Geospeleos se Marika Kučerová zúčastnila celkem 3 exkurzí: 
19.10.2019 Stará Aragonitová jeskyně a jeskyně Pod Křížem - exkurze, 20.10.2019 Tygří past - 
pokus o průnik do nového objevu, 9.11.2019 Arnoldka, výměna lana v propasti Svině; Čeřinka, 4. 
akce na instalaci žebříku na Galerii.

ZO spolupracovala s ČHMÚ na měření teplot a vodních stavů na lokalitách vázaných na Sloupský 
potok. I v roce 2019 pokračovala průběžně spolupráce s Ústavem půdní biologie ČSAV.
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Cena za objevy v Číně na Speleofóru, foto: Veronika Sirotek
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Šachta Za Evropou a Indií, foto: Jan Sirotek
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