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Výroční schůze ZO 6-25 
Výroční schůze se konala 18.1.2020 v salonku hostince U Němců v Ostrově u Macochy. Přítomni 
byli tito členové: Jan Sirotek, Tomáš Mokrý, Petr Celý, Tomáš Ondrouch, Ludmila Ondrouchová, 
Vít Kaman, Zdeněk Motyčka, Ján Gajdošík, Adam Pyka, Vendula Koublová, Helena Sedláková, 
Maciej Fryn, Aleksandra Fryn Marika Kučerová. Omluvemn byl Zdeněk Frgala. Jako hosté se 
zúčastnili: Vojtěch Pazderka, Šárka Čechová, Jiří Maté, Piotr Naumowicz, Paulina Piechowiak. V 
úvodu schůze proběhlo seznámení členů s bezpečnostní směrnicí ČSS. Byla projednána a 
doplněna výroční zpráva za rok 2019. Dále byl zvolen výbor ZO. Členské příspěvky byly 
ponechány ve výši 2.000 Kč za člena a 700 Kč pro studenty. 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 2020 ve složení: Jan Sirotek – předseda, Vít Kaman – 
hospodář a Ludmila Ondrouchová – pokladník.

Členská základna 
V roce 2020 měla Pustožlebská skupina celkem 16 členů, z toho 15 řádných a 1 přispívající:

Finanční hospodaření
V roce 2020 hospodařila ZO s těmito výsledky:

Detailní finanční výkazy jsou uvedeny v závěru této zprávy.

Celý Petr - řádný Mokrý Tomáš- řádný
Maciej Fryn - řádný Motyčka Zdeněk - řádný

Gajdošík Ján - řádný Alexandra Fryn - řádný
Kaman Vít - řádný Ondrouch Tomáš - řádný

Kolařík Pavel - řádný Pyka Adam - řádný
Koublová Vendula - řádný Ondrouchová Ludmila - řádný
Kučerová Marika - řádný Sedláková Helena - řádný
Merta Patrik - přispívající Sirotek Jan - řádný

Stav (Kč) k 1.1.2020 k 31.12.2020 Rozdíl

Účet 893 Kč 3 558 Kč 2 665 Kč

Pokladna 15 546 Kč 13 096 Kč -2 450 Kč

Celkem 16 439 Kč 16 654 Kč 215 Kč
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Materiál
Aktuální přehled materiálu ZO:

Spotřební materiál: 

Lana speleo: 
• sklad zůstatek z 2019 233 m. Stav sklad 01. 2021. celkem 190 m (-34 m EI), v délkách: 29, 34, 

38, 39, 50 


• Jistící lano dynamické 40 m


Vystrojovací materiál: 
• Sklad 13Al plaket, 11 nerez plaket, 24 mailon. Kotvy8/50 16ks, 8/75 8ks, 8/110 3ks. Nerez A4 

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


• 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)


• Vodící šňůra 0 m (sklad)  


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


• Sekáč plochý 1ks 


• Tamponer Petzl 1ks


• Týřidlo 1ks


• Kladivo Raveltik 1ks 


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


• Kabel el. 3x1 150+55 m. (sklad) 


• Kabel el. 2x1,5 20 m. 3x1,5 15 m (bouda koridor)


• Speleovaky 10ks (9) (sklad) Velký bederák 1ks, velký 5ks, střední 2, malý 2 ks. 


Inventární materiál: 
• Aku kladivo – vrtačka Makita DHR243RFJ (10_2014) příslušenství: 1x nabíječka, 3x článek Lion 

18 V, sklíčidlo. 


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


• Měřící přístroj DistoX, DistoX2 (sklad) DistoX2c (Honza)


• Motorová pila Husquvarna 435(10_2018) (sklad) 


• Čerpadlo KDFU 80 (koridor)
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Speleologická činnost v ČR
ZO 6-25 Pustý žleb působila na svých 
tradičních lokalitách: Nová Amatérská 
jeskyně, Šachta za Evropou a Indií a 
Nový Sloupský koridor - Šachta Broušek. 
Kromě toho pokračovala v mapovacích 
činnostech v ostatních částech systému 
A m a t é r s k é j e s k y ně : S l o u p s k o -
šošůvských jeskyních, Punkveních 
jeskyních, Odvodňovací štole a v 
Hankensteinově propasti . Zdeněk 
Motyčka se zúčastnil průzkumů v 
Rudickém propadání. Kromě toho 
pokračovaly práce na zvelebování 
základny v Suchdole.

Celkem v roce 2020 proběhlo 56 akcí na 
domácích lokalitách, 17 akcí na rekonstrukci základny a podíleli jsme se celkem na 3 zahraničních 
expedicích.

Přehled účasti na pracovních akcích na jednotlivých lokalitách:

Jméno
NSK 

Šachta 
Broušek

Šachta 
EI

Nová 
Amatérská 

jeskyně

Sloupsko-
šošůvské 
jeskyně

Punkevní 
jeskyně Ostatní Expedice Bouda Celkem

Vít Kaman 2 10 7 5 3 1 1 16 45

Jan Sirotek 2 1 10 6 3 1 1 10 34

Petr Celý 2 5 5 5 2 1 1 9 29

Ján Gajdošík 7 5 8 2 4 26

Tomáš Mokrý 10 4 6 2 1 1 24

Zdeněk Motyčka 3 1 2 1 10 17

Tomáš Ondrouch 1 2 5 8

Ludmila Ondrouchová 1 2 3 6

Vojtěch Pazderka 1 1 3 5

Piot Naumowicz 1 2 1 1 5

Adam Pyka 1 2 1 1 5

Ola Fryn 1 1 2

MaTej Fryn 1 1 2

Marika Kučerová 1 1 2

Vendula Koublová 1 1

Celkem 29 30 46 24 10 5 4 64 211

Akcí 17 12 15 7 3 2 3 17 75
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NSK Šachta Břoušek
Na této lokalitě jsme se zaměřovali především na pozorování  vodních stavů a měření  teploty a 
konduktivity vody na jednotlivých hladinách. V závěru roku byl přestrojen traverz nad 
Bahnopádem Khumbu. Celkem na lokalitě proběhlo 12 pracovních akcí.


• 18. 1. Exkurze do Velkého komínu. V  koridoru tekla voda „po kotníky“. Účast: Kučerová, 
Koublová, Žitný


• 18. 1. Měření teplot a konduktivity: Sloupský potok u čističky, v koridoru na Vintockém rozcestí, 
sifony 4. 3. 8. Zajímavost: 8. sifon vykazuje v 5 měřeních delšího časového rozmezí teplotu 9,6 
C°. Účast: Mokrý, Gajdošík


• 1 .2. Kontrolní měření teplot a konduktivity v sifonech. 8. sifon pořád 9°. Účast: Mokrý. 


• 15. 2. Kontrola vodních stavů. I když koridorem hojně teče, Jezerní je 2 metry pod hranou. 
Účast: Mokrý, Gajdošík.


• 22. 2. Kontrola vodních stavů, tentokrát až u 10. sifonu. Voda postupně opadá. Účast: Mokrý, 
Gajdošík.


• 13. 3. Odběr vzorků mikroorganismů. Vody v  koridoru je pořád mnoho a začala nabývat ta 
skapová. Účast: Mokrý, Gajdošík.


• 10. 4. Kontrola vodních stavů a měření až v 10 sifonu. Voda teče jen k chodbě Do Žlebu. Účast: 
Mokrý, Gajdošík, Celý.


• 1. 5. Měření teploty a konduktivity, sledování stavů 8. 10. sifon. Účast: Mokrý, Gajdošík, Celý.


• 27.6. Obnova měřících zařízení, doplnění zámku na dveře od štoly 8. sifon, který záhadně 
zmizel. Účast: Mokrý.


• 1. 8. Kontrola vodních stavů, měření vody. Účast: Mokrý, Gajdošík.


•8. 8. Kontrola vodních stavů, měření vody. 
Účast: Mokrý, Gajdošík.


•15. 8. Kontrola vodních stavů, měření vody. 
Účast: Mokrý, Gajdošík.


•30. 8. Kontrola vodních stavů, exkurze. 
Účast: Pyka, Naumowicz + 1.


•13. 9. Exkurze Speleofórum. Účast: Celý + 
exkurzanti.


•24. 10. Kontrola po povodních a vodních 
stavů. Voda vystoupala asi vysoko, asi až do 
Vintocké odbočky. To bylo naposledy na jaře 
roku 2006. Účast: Mokrý, Sirotek.


•12. 12. Kontrola stavu v koridoru po říjnové 
povodni. V  Šošůvce až k  10. sifonu jsou 
všude stopy po velké vodě, nejhorší je 
situace za štolou v  plazivkách. Je také 
utržené lano na Bahnopádu, potřeba 
nahradit, opravit. Vodní stav je u V. rozcestí 
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Sloupský potok na dně Černé propasti, Sloupsko-šošůvské 
jeskyně, foto Jan Sirotek
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na hodnotě 392,37. Voda odtéká až do 4. sifonu a aktivní tok lze překonat na holínky. Účast: 
Sirotek, Kaman, Hejl, Čoupek, Zatloukal + 2.


• 26. 12. Jdeme na Bahnopád opravit stržené lano, ovšem dravý vodní proud nám to komplikuje. 
Měřidlo na V. rozcestí ukazuje 392,64. Teď již víme, že je to hodnota vysokého stavu na hraně 
průchodnosti. Je to kdesi nad kolena a proud je tak silný, že je to občas boj. Teplota 3,6 také 
nepovzbudí. Na Bahnopádu směrem na Šošůvský dóm zavrtáváme 5 lepených nerez borháků 
průměru 8. Bylo by jich potřeba 6, nemáme, tedy poslední díra zůstává prázdná. Také se nám 
nechce čekat na ztuhnutí ch. kotvy, tak lano věšíme na žebřík a příště. Účast: Ondrouch, 
Opndrouchová, Ondrouch M., Kaman. 

Šachta Za Evropou a Indií
Na této lokalitě proběhlo v roce 2020 celkem 12 pracovních akcí, během kterých bylo dokončené 
především nové mapování technologií DistoX.


• 19. 1. Umístění nových měřidel teploty, rozřezání starého žebříku a vyzdvižení na balkón. 
Účast: Pyka, Naumovicz, Piechowiak, Kaman


• 25. 1. Kontrola záměr polygonu od nástupu II. stupně (1.28) až k nyní poslednímu bodu ve 
Sloupské chodbě 3.14. Účast: Gajdošík, Kaman


• 1. 2. Kontrolní měření polygonu mezi body 1.28 – 3.14. Nařezání starých žebříků na 
transportovatelnou délku. Účast: Gajdošík, Celý, Kaman
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Bádací víkend 18.-19.1., foto archiv V. Kaman
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• 15. 2.  Mapování koncového závalu ve Sloupské chodbě - 
celkem cca 60 m. Účast: Celý, Kaman.


• 29. 2. Mapování Macošské chodby včetně závalu. Změřili 
jsme 115 metrů polygonu. Účast: Sirotek, Pazderka, Celý, 
Kaman


• 21. 3. Mapování okolí Čertova skluzu, cca 20 metrů 
polygonu a část spojky do Sl. chodby. Prokopání 
polosifonu pod skluzem, rychlá rekognoskace zbytku 
Kulmové chodby. Účast: Mokrý, Gajdošík, Kaman.


• 28. 3. Vystrojení Čertova skluzu, dvě kotvy zavrtané do 
drob a řada uzlíků, aby to neklouzalo. Potom 
pokračujeme mapováním a Bim prokopává průlez nad 
křížením do Střelecké chodby, kam směrujeme mapování. 
Naměřeno 86 metrů. Účast: Mokrý, Gajdošík, Kaman


• 4. 4. Mapujeme zbytek Kulmové chodby, tedy od „T“ 
k sifonu (62 m). Účast: Mokrý, Gajdošík, Celý, Kaman.


• 11. 4. Kontrolní měření polygonu v  Plazivce. Doplnění příčných řezů v  Plazivce i Sloupské 
chodbě. Obhlídka Přepadové propasti v Macošské chodbě. Účast: Kaman, Celý.


• 5. 7. Kontrola stavů a rozmístění teplotních senzorů. Účast: Pyka, Naumowicz, Sabina.


• 17. 10. Kontrola jeskyně po povodních. Prohlubeň v Macošské chodbě je celá zaplavena a 
voda odtéká někam do Sloupské. U bodu 3.7 je sifon. Účast: Mokrý.


• 19. 12. Kontrola stavu, co velká voda napáchala a hledání teploměru. Po vodě nikde není ani 
památky a po teploměru taktéž. Akorát to bahno, třeba to zase vyschne. V prohlubni Macošské 
chodby je propláchnutý kanálek směřující orientačně dle kompasu na 200°. Účast: Mokrý, 
Kaman.
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Šachta EI, foto V. Kaman

Rozvinutý podélný řez, Šachta EI, sestavil: V. Kaman
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Nová Amatérská jeskyně
Kromě běžných exkurzí za účelem kontroly vodních stavů jsme se v roce 2020 věnovali především 
speleopotápěčskému průzkumu na podzemní Punkvě, především v Šolimově míse. Výsledky 
těchto průzkumů jsou detailně popsány v dalším textu. Celkem na lokalitě proběhlo 13 pracovních 
akcí a 2 exkurze.


• 18. 1. Kontrola vodních stavu v lokalitách Bílá voda 
– chodba Samoty (na holínky), Sloupský koridor 2. 
jezero (průchozí, do sifonu daleko), Spojovací 
chodba + 0. jezero (sucho). Fotodokumentace. 
Účast: Pyka, Naumovicz, Piechowiak, Kaman.

• 12. 4. Obhlídka vodních stavů, která měla dojít až 
do Sloupu, žel 2. jezero je zavřené. Účast: Mokrý, 
Gajdošík, Motyčka, Ondrouch, Ondrouchová, 
Ondrouch M.

• 25. 4. Šolimova mísa - potápěčský průzkum. 
Účast: Sirotek, Mokrý, Gajdošík

• 2. 5. Šolimova mísa - pokračování potápěčského 
průzkumu - významné objevy směšem po proudu. 
Účast: Sirotek, Mokrý, Kaman, Gajdošík, Celý.

• 10. 5. Šolimova mísa - pokračování explorací na 
podzemní Punkvě. Objeveno další pokračování a 
2. volná hladina. Účast: Sirotek, Nejezchleb, 
Mokrý, Gajdošík, Vašík, Svoboda a další z Alkyonu 
a Plániv. 

• 16. 5. Šolimova mísa - pokračování explorací. Za druhou volnou hladinou se chodba stáčí opět 
k jihu, ale později padá do 43 metrové hloubky. Účast: Sirotek, Nejezchleb, Mokrý, Celý a další 
z Plániv - Koutecký, Polák, …

• 23. 5. Šolimova mísa - Pokus najít novou cestu proti přítoku se daří, je vymotáno 80 metrů 
šňůry na sever. Účast: Sirotek, Nejezchleb, Gajdošík, Celý, Kaman, Ondrouch, Ondrouchová, 
Flek a další.

• 30. 5. Šolimova mísa - pokračuje potápěčský průzkum proti přítoku, ale dnes viditelnost 
umožňuje spíš úklid šňůr. Exkurze do dómu U Homole. Dokončení odstoupávacích kolíků nad 
Šolímovou mísou. Účast: Nejezchleb, Svoboda, Kaman, Nováček + 6 osob.

• 6. 6. Tůň BK - obnovení vodících šňůr v  délce cca 150 metrů. Druhý tým z  důvodu špatné 
viditelnosti nenastoupil. Účast: Sirotek, Manhart, Kýška, Pazderka, Gajdošík, Celý, Kaman a 
další.

• 27. 6. Odnos potápěcího materiálu, obhlídka vodních stavů. Do Rozlehlé chodby z Brejlí vytéká 
Bílá voda a dravý proud se žene do Bludiště. Pořízena videodokumentace. Účast: Sirotek, 
Gajdošík a další z Plániv.
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První ponor J. Sirotka v Šolimově míse,  
foto: T. Mokrý
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• 24. 8. Šolimova mísa – pokračování potápěčského průzkumu po toku Punkvy. Překonáno zatím 
nejhlubší místo -43 metrů, pokračování 100 metrů stoupající chodbou do operační hloubky -27.   
Mapování boční propasti v levé stěně Bezejmenného dómu u bodu 2.88. Dosaženo hloubky -20 
metrů, pro náročnost a nutnost vystrojení lanem, pokračování příště. Účast: Sirotek, Mokrý, 
Celý, Kaman.

• 28. 8. Exkurze. Účast: Motyčka.

• 11. 9. Exkurze. Účast: Motyčka.

• 26. 9. Potápění v  Šolimově míse. Nalezeno spojení ve studně Hřbitovního kvítí. Mapování 
studny se sifonem za krápníkem v Bezejmenném dómu u bodu 2.88, konečně hotovo. Účast: 
Sirotek, Nejezchleb, Bartošek, Gajdošík, Kaman, Roth a další.

• 26. 10. Laserové skenování v Rozlehlé chodbě, rekognoskace po povodni. Účast: Sirotek, 
Lejska, Kuda + 1.

Objevné postupy na podzemní Punkvě 
Upravená část textu J. Sirotka pro sborník Speleofórum 

Po nastudování všech existujících záznamů o předchozích ponorech v Šolimově míse jsme se po 
18 letech vrátili k potápění na Punkvě. Po všech těch mapovacích akcích v Amatérské jeskyni 
bylo osvěžující vrhnout se zase po čase do průzkumů s vidinou možných objevů. Díky poloze a 
nenáročnému transportu představuje Šolimova mísa ideální speleopotápěčskou lokalitu. Je tedy 
až s podivem, že doposud zůstávala stranou zájmu a bylo v ní realizováno pouze 7 ponorů.


Šolimova mísa začíná nenápadnou odbočkou pod hlinitým svahem v dómu U Bílé kašny. Svůj 
název nese prostora po Miloši Beníškovi, zvaném Šolim, který se účastnil společně s M. Šlechtou 
prvotního objevování Amatérské jeskyně za sifonem v Povodňové chodbě. Po slezení skalního 
stupně a prosmýknutí se nízkou chodbičkou se ocitáme v mohutné, 20 m vysoké prostoře (obr. 9). 
Tato se dvěma komíny propojuje zpátky s hlavní chodbou. Na dně je smaragdově zelené jezero, 
do kterého od SZ přitéká za normálních vodních stavů mezi skalními bloky nenápadný přítok, 

který vyvěrá z úzké pukliny. Obě hladiny 
odpovídají za normálního vodního stavu 
výšce cca 351 m n. m., která je totožná 
s  výškou hladiny v  podzemním vývěru 
Punkvy a hladinou Předmacošského 
sifonu. Oprávněně se tak vš ichni 
předchozí badatelé domnívali, že se 
jedná o hladinu Punkvy, čemuž odpovídá 
i měřená konduktivita vody. Zajímavostí 
je, že při barvicím experimentu v  roce 
2006, kdy bylo do přítoku vody do jezera 
v  Šolimově míse vsypáno 50 g uraninu, 
tento se ani po 9 dnech neobjevil 
v podzemním vývěru Punkvy.


První ponor 25. 4. 2020 realizuje J. 
Sirotek jako sólový, za podpory věrných 
nosičů Tomáše Mokrého (Bima) a Janka 
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Podzemní tunel Punkvy za 2. volnou hladinou,  
foto: R. Nejezchleb
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Gajdošíka. Bere si 2 ×7 l láhve na bok + 1 láhev 7 l jako stage. Viditelnost není nejlepší a pohybuje 
se mezi 0,5–1,5 m. Po zanoření se JS prosmekává úzkou vertikální puklinou, která v hloubce 4 m 
pokračuje kruhovou chodbou. Její dno je místy pokryto balvany. Chodba přechází šikmým 
svahem do krásně vykroužené Studny, která od hloubky 10 m padá svisle dolů. Ve Studni je 
zbytek staré vodící šňůry vedoucí shora (patrně z volné hladiny popisované Davidem Netušilem). 
Dno Studny je v hloubce 25 m, odkud pokračuje potápěč směrem na S chodbou o profilu 3 × 2 m, 
jejíž dno je pokryto štěrkem z ohlazených valounků. Klesám až do hloubky 27 m, kde se profil 
chodby snižuje na výšku 1 m a zároveň je patrné, že chodba začíná stoupat. Dno je zde pokryto 
jemným sedimentem. JS vyvazuje šňůru v místě, kde se chodba významně snižuje a další postup 
je znemožněn výplní z jemného sedimentu, v celkové vzdálenosti 75 m od zanoření. Cestou zpět 
vše mapuje. Ve Studni je identifikována výrazná odbočující chodba.


Do Šolimovy mísy se vracíme hned o týden později (2. 5. 2020). Oproti minulému ponoru je 
výrazně lepší viditelnost (3 m).  JS se potápí opět sólo se stejnou konfigurací. Ve Studni na 40. m 
šňůry v  hloubce cca 20 m navazuje odbočku a plave do stoupající chodby směřující na JV. 
Chodba stoupá až k volné hladině, ale pak opět strmě klesá do maximální hloubky 22 m. JS plave 
tunelem šířky 4–6 m, který směřuje k J. Podle sedimentů na dně, naplavených dřev a plastových 
odpadků není pochyb – jedná se o aktivní tok Punkvy. Po 100 m tunel přes dva stupně stoupá a 
JS se vynořuje na volné hladině, v 10 m dlouhé prostoře o šířce 5 m. Výška stropu je 3–5 m nad 
hladinou. Dno je pokryto skalními bloky. Na konci volné hladiny tunel zase padá šikmo dolů pod 
vodu. JS plave ještě pár metrů a v hloubce –12 m vyvazuje šňůru ze zcela vymotaného bubnu. 
Zpáteční cesta je opět věnována mapování. Ponor trvá přes hodinu. Je zjevné, že místo 
hledaného přítoku jsme nalezli tunel, kterým proudí Punkva směrem k  podzemnímu vývěru. 
Zároveň je jasné, že Šolimova mísa je pouze jakýmsi slepým ramenem či přepadovým oknem a 
hlavní tok je právě v objeveném tunelu v hloubce přes 20 m.


Je jasné, že na další ponory se 
budeme muset lépe připravit a začít 
chodit ve dvou. Díky nadšení 
z objevů a naději na další postup se 
domlouváme na spolupráci s 
Radkem Nejezchlebem (Bradka) 
z Plánivské skupiny. Ten zajišťuje i 
pár dalších nosičů, a tak hned další 
neděli (10. 5. 2020) jsme znovu u 
Š o l i m o v y m í s y . J S j d e 
s  osvědčenou konfigurací 3 × 7 l, 
Radek si bere 2 × 12 l také na 
bokovky. Do vstupní pukliny by se 
s  lahvemi na zádech asi nedalo 
p ro t á h n o u t . H l a d i n a o p ro t i 
minulému týdnu klesla cca o 1 m, 
což značně komplikuje nástup do 
vody. Do úzké pukliny se dva 
potápěči tak tak vejdou. RN plave jako první, aby si mohl celou lokalitu dobře prohlédnout. JS 
natáčí video na GoPro. Bez problémů proplaváváme na volnou hladinu objevenou při minulém 
ponoru. Na chvíli se tady zastavujeme a zkoumáme stěny a strop. Směrem zpět nad sifonem je 
patrné okno ve směru na SZ. Pokračujeme dále po proudu do sifonu. Chvíli se zdržujeme opravou 
vyvázání vodící šňůry, která zde příliš nedrží. To má za následek brutální zakalení, a tak další cestu 
hledáme v téměř nulové viditelnosti. Tunel pokračuje pořád v profilu cca 5 m a stáčí se směrem na 
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Šolimova mísa, přítokové jezírko, foto: T. Svoboda
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JV. Po cca 50 m se po šikmém hlinitém svahu vynořujeme na další volnou hladinu, dlouhou asi 20 
m ve směru SV–JZ. Na jejím j. okraji je hlinitý svah a nad ním vybíhá ve výšce cca 3 m skalní okno 
směřující na JZ. Nejdříve se snažíme hledat pokračování zpátky v  sifonu, ze kterého jsme 
připlavali. Postup je limitován nulovou viditelností a další pokračování se nedaří nalézt. R. 
Nejezchleb zkoumá průběh volné hladiny a na jejím sv. konci se mu daří najít pokračování pod 
vodou. Chodba poměrně rychle klesá do hloubky 10 m a stáčí se opět směrem na J a později JZ. 
Dno je pokryto skalními bloky. Po zhruba 50 m chodba přechází ve svislý komín, kde je patrné 
zmenšení profilu. Klesáme až do hloubky 30 m, kde vyvazujeme šňůru a s  ohledem na čas i 
zásobu vzduchu se musíme otočit. Cestou zpět opět mapujeme, ale v koleně mezi 1. a 2. volnou 
hladinou musíme kvůli nulové viditelnosti pár záměr vynechat. Celkem jsme pod vodou strávili 2 
hod a 5 min. Po vynesení do mapy spekulujeme o možném propojení objeveného grandiózního 
tunelu s  Čokoládovnou. Vzdáleností už se blížíme, ale směrově se výrazně odchylujeme na 
východ.


Zprávy o objevech se po krasu vždycky rychle roznesou, a tak se sháněním nosičů na další akci 
v sobotu 16. 5. 2020 není žádný problém. Máme trochu obavy, jak to bude s vodou. Po vydatných 
srážkách stoupla během týdnu hladina Punkvy v  Macoše dvakrát o 30 cm. V  Šolimově míse 
zjišťujeme, že hladina je opět cca o 1 m výše a na jejím povrchu jsou patrné nečistoty. Do vody 
jdeme opět ve dvojici Sirotek, Nejezchleb, oba s lahvemi 2 ×12 l (obr. 13). Kromě pokračování po 
proudu je cílem tohoto ponoru také ověřit možné spojení stoupající chodby ze Studny s odbočkou 
na konci dómu U Bílé kašny. To se celkem snadno daří. Odbočku mapujeme a pozorujeme dvě 
okna, která by mohla vést proti proudu na S. Potom už pokračujeme na konec šňůry z minulého 
ponoru. Viditelnost je o něco horší než minule, ale i tak se nám daří zmapovat 2. koleno mezi 
oběma volnými hladinami. Na konci navazujeme novou šňůru. Komín pokračuje prudkým 
klesáním až do hloubky 41 m, kde se strop začíná narovnávat do horizontální chodby. 

-  -14 Stupňovitá propast, Sloupsko-šošůvské jeskyně, 
foto: Jan Sirotek

Transportní tým u Šolimovy mísy, foto: I. Flek
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Pokračujeme ještě kousek dále až do –43 m, kde vyvazujeme šňůru a necháváme tu i buben. 
Dusíkové opojení nám ani jednomu nedělá moc dobře. Cestou zpět opět mapujeme a po cestě se 
snažíme o náznak dekomprese jak v komínu před 2. volnou hladinou, tak potom ve Studni.


Dosažená hloubka přes 40 m je velmi zajímavá a přivádí nás na myšlenku, že jsme se opět dostali 
do oné hluboké zóny, která se vyskytuje ve Zlém sifonu v  Punkevních jeskyních a v  Grand 
canyonu v Předmacošském sifonu, ale také například v 10. sifonu v  Šošůveckém koridoru. Je 
možné, že aktivní Punkva za normálních vodních stavů opravdu protéká touto doposud nejhlubší 
známou úrovní. Napovídají tomu profily chodeb i konfigurace sedimentů. Velká hloubka je ovšem 
také problémem pro další potápěčský průzkum. Přemýšlíme o potápění se směsmi a 
dekompresích. Komplikovaný „jo–jo“ profil sifonu je pro plánování dekompresních sestupů ta 
nejhorší možná varianta.


Naše úvahy o dekompresních ponorech odkládáme stranou a vracíme se k původní myšlence, 
kterou bylo hledání přítoku Punkvy do Šolimovy mísy proti proudu. Rozhodujeme se vrátit do 
Studny a ještě jednou pořádně prozkoumat její okolí. Jdeme na to hned další sobotu 23. 5. 2020. 
Nejdříve se vynořujeme na volné hladině přímo nad Studnou. Je jasné, že odtud žádné další 
pokračování nevede. Volná hladina má podobný charakter jako volná hladina ústící do druhé 
odbočky z Macošského koridoru. Nad hladinou je vidět komín cca 4–5 m vysoký. Není zde možné 
vyvázat šňůru, a tak ji smotáváme. Zaměřujeme pouze orientačně jednu záměru k vyvázání. Další 
pokus o průnik děláme na druhé straně kolena za Studnou. Navazujeme šňůru ve stejném bodě, 
kde je vyvázána odbočka na volnou hladinu a zkoumáme první z minule identifikovaných oken. To 
je záhy propojeno s  druhým oknem a chodba se vrací k  volné hladině. Ze stejného vyvázání 
natahujeme šňůru do ústí chodby vpravo ve směru ponoru nad klesáním do dalšího kolena. Záhy 
však doplaváváme shora na původní šňůru. Nakonec se vracíme na dno Studny. Pečlivě 
zkoumáme celý její půdorys, ale není zde jiná možnost než původní chodba. Plaveme tedy znovu 
do ní proti znatelnému proudu. Je zde také o něco lepší viditelnost než jinde (celkově se 
viditelnost zhoršila – v  týdnu několikrát silně pršelo). Nakonec nacházíme levostrannou odbočku 
těsně před koncem chodby, která pokračuje přes koleno s hloubkou 32 m. Vzhledem k zásobě 
vzduchu se musíme otočit. Zanecháváme vyvázanou šňůru a cestou zpět měříme polygon. 
Nahoře ve Studni děláme pětiminutovou dekompresi. Ještě týž den vynáším přítokovou chodbu 
do mapy. Postup vypadá nadějně. Překřížili jsme Macošský koridor a směřujeme na S k Bludišti 
Milana Šlechty.


Hned další den (24. 5. 2020) jde do vody dvojice R. Nejezchleb a Petr Polák. Po vydatných 
sobotních deštích je hladina přítokového sifonu opět na úrovni vyvázání šňůry, tedy jako při 
prvních dvou ponorech. Z přítokové pukliny vytéká drobný tok do Šolimovy mísy, ale zhoršení 
viditelnosti není znát. To je zajímavé, protože již v  sobotu byla pozorována výrazně zhoršená 
viditelnost v odtokových partiích z Jižní části Bludiště Milana Šlechty (dle informací od Martina 
Bartoška). Po navázání nové šňůry na konci postupu z předchozího dne pokračují potápěči dále. 
Chodba již nemá horizontální charakter, ale stoupá kolmo nahoru. Bohužel jen 3 m do hloubky 
23,8 m, kde se prostora uzavírá do stropní klenby bez možnosti pokračování. Další pokus o průnik 
podnikl P. Polák nad skalním prahem (u polygonového bodu 411), kde je ve stropě vidět okno 
vedoucí do komína. Tento se však rychle zužuje na hranici prostupnosti a záhy končí stropní 
klenbou v hloubce 25 m. Kal padající z komína nejeví žádné známky pohybu v důsledku proudění 
v této části chodby. Jiné možnosti postupu nebyly nalezeny.


Spekulujeme nad mapami a diskutujeme všechny možné teorie o tom, kudy se nám podaří 
propojit do Bludiště Milana Šlechty. Potápěčské postupy M. Bartoška v  Jižní části spojené s 
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objevy vo lných prostor 
s  tekoucím aktivním tokem 
jsou více než motivující. 
Konzultujeme situaci také 
s  hydrology. Zajímavé je, že 
všechny hladiny jižně od 
Ř í c e n é h o d ó m u j s o u 
minimálně o 4 m výše než 
hladina v  Šolimově míse. To 
by znamenalo, že někde 
mezi musí ještě být „suché“ 
chodby s  aktivním vodním 
tokem (tato teorie platila 
pouze do prosince 2020, kdy 
by la z j iš těna chyba ve 
výškách bodů v  Bludišti 
M i l a n a Š l e c h t y – v i z 
samostatný článek v  tomto 
sborníku). 


Postup v  přítokové části 
nedává spát hlavně Radkovi, 
a tak jde další sobotu (30. 5. 
2 0 2 0 ) o p ě t d o v o d y . 
T e n t o k r á t s p o l e č n ě 
s  To m á še m S v o b o d o u 
z  Devonu. Hladina během 
týdne mírně klesla, což 
p l a t i l o b o h u ž e l i p r o 
v i d i t e l nos t , k t e rá by l a 
m a x i m á l n ě 1 , 5 m . Z a 
vyvázáním vodící šňůry na 
polygonovém bodu č. 414 
sledují oba potápěči starou 

vodící šňůru, která vede do 
komína. Daří se jim dostat až do hloubky 21 m, odkud je možné se oknem vrátit druhým komínem 
zpátky na původní šňůru. Znovu také zkoumají konec chodby z  mého prvního ponoru, ale 
konstatují, že se jedná o slepou kapsu bez známek proudění vody. Potom pokračují v 
rekognoskaci s. chodby. Kolem polygonového bodu č. 413 je pozorován jednoznačný pohyb vody 
směrem k J. Kolem bodu č. 411 už není proud tak znatelný, ale zde se profil chodby značně 
rozšiřuje, takže může být proud rozptýlený. Pro zvyšující se čas potřebný k dekompresi se dvojice 
vydává zpátky. 


Mezitím plánujeme ofenzívu na hluboký sifon směrem po proudu. Radkovi se do dekompresního 
potápění s  trimixem moc nechce. Domlouvám se tedy s Martinem Bartoškem z Labyrintu, který 
s tím má zkušenosti a dokáže trimix i plnit. Bohužel si ale vyvrknul kotník, a tak to celé musíme 
odložit na neurčito. Rozhodujeme se, že se mezitím zkusíme vrátit do Tůně Babických 
kovozemědělců, natáhneme novou šňůru do Čokoládovny a zkusíme najít pokračování ze studny 
Hřbitovního kvítí. Na pomoc přicházejí kolegové ze Spelodiveru a Speleoaquanautu. Na sobotu 6. 
6. 2020 plánujeme dva ponory hned po sobě, s cílem proplavat až do Čokoládovny. Jako první 
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Objevy na podzemní Punkvě v Nové Amatérské jeskyni, sestavil: J. Sirotek
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jdu do vody já s Mírou Manhartem. Viditelnost je 1–3 m a tak se nám daří sledovat potrhanou 
starou šňůru, která je však na mnoha místech přerušená a stržená vodou. Překonáváme obě 
hlubší místa sifonu a natahujeme cca 150–180 m šňůry. Cestou zpět důsledně vyřezáváme starou 
šňůru. Druhé dvojici (Karol Kýška a Pavol Malík) se do vody moc nechce. Navíc zjišťují, že jsme 
před jeskyní nechali jednu lahev. Ponor se tedy odkládá, v jeskyni necháváme 3 lahve. 


Další ponor v Šolimově míse plánujeme s Radkem na sobotu 27. 6. 2020. Celý týden před tím ale 
intenzivně prší. Punkva pod vývěrem teče úplně kalná. V noci na sobotu navíc přichází smutná 
zpráva z  Chorvatska o úmrtí Dano Hutňana. Moc se nám do vody nechce, ale přesto se 
vypravujeme. U Šolimovy mísy je ale jasno. Nepůjde to. Je moc vody. Necháváme nahoře materiál 
pro příště a jdeme se podívat na vodní stavy. V  jz. cípu Bezejmenného dómu prolézáme klesající 
trativod s volnou hladinou. Do těchto míst směřuje severní chodba z našich objevů. Toto místo 
zatím není v mapě a bude potřeba jej zaměřit. V Bludišti je možné pozorovat aktivní soutok Bílé 
vody přitékající z Rozlehlé chodby se Sloupským potokem. S  potápěním máme díky vysokým 
vodním stavům zjevně na nějaký čas utrum.


Do Šolimovy mísy se vracíme až 24. 8. 2020 při letním soustředění Pustožlebské skupiny. Chceme 
si odpočinout od mapování ve Sloupských a Punkevních jeskyních, a tak si děláme výlet do 
Amatérky. Jdu se sám podívat na konec šňůry směrem po proudu. Původní záměr je pouze 
vynést buben, zanechaný zde při posledním ponoru. Viditelnost je maximálně 1,5 m. Doplavávám 
až k  bubnu. Kontroluji si vzduch a vzhledem k  tomu, že dnes s  dusíkovým opojením příliš 
problémy nemám, rozhoduji se, že se podívám ještě o kousek dál. Plavu ve směru JJV 
horizontální chodbou, jejíž dno je pokryto skalními bloky. Ta se postupně začíná zvedat, výplň dna 
se mění na jemný oblázkový štěrk a také profil chodby se snižuje až na výšku 70 cm. Držím se 
levé strany a stoupám až do hloubky 27 m, kde vyvazuji šňůru z takřka prázdného bubnu. Celkem 
jsem natáhl zhruba 100 m nové šňůry. Spěchám zpátky a v  komínu se snažím udělat aspoň 
minimální dekompresi a pak ještě jednu ve vstupní Studni. Volné hladiny se snažím proplavávat 
v maximální možné hloubce co nejrychleji. Základní poznatek z  tohoto ponoru je, že by to snad 
mohlo jít i bez trimixu a že pravděpodobně míříme k  další volné hladině. Příště ale už bude 
potřeba vzít si další 12 l lahev. Podle mapy už jsme minuli Čokoládovnu.


Začínáme s Radkem a Martinem, kterému se už uzdravila noha, spřádat plány na frontální útok. 
Shodujeme se, že to půjde se vzduchem. S Martinem ladíme dekompresní profily pro několik 
variant (podle toho, jestli se na konci vynoříme na volnou hladinu či nikoliv). Oba kluci si ještě 
raději dělají cvičný ponor na Dalešicích, aby si vyzkoušeli hloubku. Martin dokonce otestuje 
vzorový dekompresní profil. Domlouváme se, že půjdeme každý s 2 × 12 l se vzduchem a že 
úvodní část až za druhou volnou hladinu poplaveme se směsí EAN 50 (50 % kyslíku), kterou 
použijeme i na dekompresi. Pokud bude dost nosičů, vezmeme si s sebou i malou láhev s čistým 
kyslíkem. Den D je stanoven na 26. 9. 2020.


Zase prší a nejvíc v pátek před plánovanou akcí. Hladiny Sloupského potoka a Bílé vody pomalu 
stoupají, limnigraf v Macoše se zatím drží. V  sobotu ráno ještě jedu zkontrolovat Punkvu pod 
vývěrem. Voda je zatím čistá. Je rozhodnuto, jdeme na to. Nezastaví nás ani padlý strom 
v  Pustém žlebu, který blokuje průjezd (to se nám mimochodem letos stalo celkem třikrát). 
Transportní tým je dnes obzvlášť početný a je složen z členů celkem 9 ZO ČSS. Taktéž logistika 
ponoru tří potápěčů není jednoduchá. Stage lahve s EAN 50 a kyslíkem si spouštíme do druhé 
odbočky z dómu U Bílé kašny (se třemi lahvemi bychom se ve vstupní úžině umlátili). Strojíme se 
a postupně zanořujeme Společně se setkáváme na volné hladině u druhé odbočky, kde si 
připínáme stage lahve. Pak už plaveme směrem po proudu. Na první volné hladině chvíli čekáme 
na Martina, který omylem odbočil zpět do Studny. Viditelnost je 1–2 m. Pokračujeme na další 
volnou hladinu, kde si znovu opakujeme plán ponoru v zadní části. V hloubce 7 m necháváme 
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láhev s kyslíkem a v hloubce 20 m odkládáme stage s EAN50. Já vyrážím sólo dopředu a kluci 
zatím budou mapovat hlubokou část sifonu. V hloubce 27 m navazuji novou šňůru a pokračuji 
vzestupnou chodbou, která je na dně pokryta jemným sedimentem a postupně přechází do 
propasťovité prostory s hladce erodovanými stěnami. Držím se levé strany. V hloubce 13,5 m, při 
vyvazování šňůry, mi z  ruky vypadává buben, který padá až do hloubky 30 m, kde je zastižena 
chodba puklinovitého charakteru, na dně s  naplaveninami dřeva, pokračující na obě strany. 
Vracím se nahoru a stoupám směrem k  hladině. Najednou vidím smotek horolezeckého lana 
s  téměř rozpadlou karabinou a vzápětí starou vodící šňůru. Není pochyb – vynořil jsem se 
v  Čokoládovně. Vyvazuji šňůru, odebírám vzorek vody a vydávám se zpět. Mapuji celý nově 
vyvázaný úsek, dokud nenarazím na značku zanechanou od kluků, kde skončili jejich mapování. 
Pospíchám za nimi. V komínu dělám 15 min dlouhou dekompresi. Setkáváme se na první volné 
hladině. Radostně jim sděluji novinky, ale příliš se nezdržujeme a ubíráme se k návratu. Stage 
lahve opět necháváme na hladině ve druhé odbočce a po 135 min se vynořujeme zpátky 
v Šolimově míse.


Zatímco jsme byli ve vodě, Vít Kaman s  Tomášem Rothem a Vlastimilem Čoupkem dokončili 
mapování trativodu s  hladinou z  Bezejmenného dómu. Oproti minulé návštěvě byla hladina 
pokleslá a bylo vidět minimálně 5 m hluboký sifon. Také zde byl odebrán vzorek vody. Vzorky 
vody jsme následně vyhodnotili na konduktivitu – č. 1 odbočka v Bezejmenném dómu 450 S.cm-1, 
č. 4 Čokoládovna 400  S.cm-1. Po konzultaci se Standou Lejskou lze konstatovat, že hladina 
v  odbočce z  Bezejmenného dómu odpovídá Punkvě a jedná se tedy o nejsevernější a proti 
proudu nejvzdálenější známou hladinu Punkvy v Amatérské jeskyni. Naši průlomovou exploraci 
jsme stihli doslova a do písmene za 5 min 12. Ještě ten den odpoledne začala stoupat i hladina 
Punkvy a vodní stavy se na delší čas významně zhoršily. 


I přes vyšší vodní stavy a mizernou viditelnost (0,5 m) jsme s Radkem udělali 3. 10. 2020 ještě 
jeden ponor z Tůně Babických kovozemědělců, abychom za prvé natáhli zbytek šňůry pro potřeby 
dalších průzkumů (z Tůně BK to bude určitě jednodušší a kratší) a za druhé abychom symbolicky 
uzavřeli propojení mezi Šolimovou mísou a podzemním vývěrem Punkvy.


Po 40 min hledání cesty v  ne zrovna příznivých podmínkách (viditelnost je místy nulová) 
vymotáváme poslední metry šňůry z bubnu. Naštěstí zrovna v okamžiku, kdy dosahujeme volné 
hladiny. Po vynoření není zcela zřejmé, zda se jedná o prostoru Čokoládovny. Zatím co Radek 
střeží konec šňůry, vydávám se na průzkum po hladině s cílem najít šňůru z minulého ponoru. To 
se nakonec daří, takže jsme opravdu v  Čokoládovně. Symbolické propojení obou šňůr se tak 
nakonec podařilo, i když na poslední kousek bylo, pro nedostatek šňůry, nutné použít staré 
horolezecké lano zanechané v Čokoládovně před dvaceti lety.
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Definitivní tečku za naším speleopotápěčským úsilím na Punkvě v  Amatérské jeskyni udělala 
říjnová povodeň a následující dlouho trvající deštivé období, které definitivně zhatilo možnosti 
dalšího potápění až do konce roku.


Závěry 

Během 11 potápěčských akcí na podzemní Punkvě v Amatérské jeskyni v  roce 2020 se nám 
významně podařilo odkrýt další část jejího tajemství a objevit a zmapovat více než 700 m jejího 
aktivního podzemního toku. Podařilo se najít spojení mezi Šolimovou mísou a Čokoládovnou. 
Mohutný, nově objevený podvodní tunel Punkvy jsme nazvali „Tunálův tunel“ na počest Karla 
Divíška. Délka celého sifonu od Šolimovy mísy po podzemní vývěr Punkvy bude určitě více než 
1,2 km. Posunuli jsme také nejzazší známé místo Punkvy proti proudu do hladiny v sestupném 
trativodu v  Bezejmenném dómu. Všechny akce byly pečlivě zaznamenávány včetně měření a 
mapové dokumentace pořizované bezprostředně po jednotlivých dílčích postupech (Sirotek 
2020).


Důležitým počinem bylo sestavení historicky prvního podélného řezu hlavních chodeb Amatérské 
jeskyně společně se sifony vázanými na Punkvu. Původní motivací pro jeho sestavení bylo hledání 
spojení mezi Šolimovou mísou a Čokoládovnou v momentě, kdy se oba nejvzdálenější dosažené 
body začaly přibližovat. Později se ukázalo, že podélný řez bude nevyhnutelnou pomůckou pro 
hledání dalších souvislostí s vodními hladinami v Bludišti Milana Šlechty a související hydrologické 
úvahy. V  návaznosti na kontinuální měření výšek některých hladin v  celém systému jsme také 
„udělali pořádek“ v nadmořských výškách jednotlivých hladin. Zásadním zjištěním bylo odhalení 
chyby ve výškovém napojení bodů v okolí Bludiště Milana Šlechty, což má za následek „snížení“ 
všech výšek s. od Přibylova/Rejmanova bodu č. 40 o 4,5 m. Tím definitivně padla teorie o 
výškovém rozdílu hladin v Šolimově míse a odtokových partií ve střední a jižní části Bludiště M. 
Šlechty a existenci „suchých“ prostor s tekoucí vodou. Nyní je jasné, že hladiny jsou přibližně ve 
stejné úrovni a pravděpodobné spojení a vlastní soutok Punkvy bude nejspíše pod vodou. Práce 
na idealizovaném rozvinutém podélném řezu pokračují a cílem je ho dokončit pro celý systém 
Amatérské jeskyně.


Další objevné postupy zastavila říjnová povodeň a pokračující nepříznivé vodní stavy. Na mapě je 
ale spousta otazníků a míst, kde je možné dále pokračovat. Klíčový je samozřejmě možný další 
postup směrem proti proudu. Určitě se pokusíme zanořit v sestupném trativodu v Bezejmenném 
dómu. Zajímavým místem je také chodba pod Čokoládovnou, kde by teoreticky bylo možné 
pokračovat v hloubce okolo 30 m i směrem po proudu.


Je úžasné, že se do objevitelského snažení na Punkvě zapojily společnými silami všechny 
skupiny, které se aktivním průzkumům v Amatérské jeskyni věnují: Plánivy, Pustý žleb, Labyrint, 
Topas, Devon a dále pomocníci z  dalších skupin (Tartaros, Býčí skála, Tišnovský kras, 
Holštejnská, Speleoaquanaut, Speleodiver, Hluboký závrt).


Naše poděkování patří všem, kteří se na heroických exploracích na podzemní Punkvě v roce 2020 
podíleli. Jsou to Luboš Barák, Petr Barák, Martin Bartošek, David Bednář, Hana Benešová, Petr 
Cejnek, Alice Cejnková, Krystýna Cejnková, Petr Celý, Vlastimil Čoupek, Ivo Flek, Ján Gajdošík, 
Tomáš Gregorovič, Luboš Chlup, Vít Kaman, David Kleis, Radim Kleis, Pavel Kňákal, Alžběta 
Kofránková, Jiří Komárek, Josef Komárek, Tereza Kombercová, Miroslav Kotol, Bohuslav 
Koutecký, Radim Kratochvíl, Miroslav Kříž, Karol Kýška, Pavlína Langerová, Josef Lukeš, Pavol 
Malík, Miroslav Manhart, Tomáš Mokrý, Radek Nejezchleb, Vladimír Nejezchleb, Julie 
Nejezchlebová, Petra Nejezchlebová, Ludmila Ondrouchová, Tomáš Ondrouch, Jan Pavka, David 
Pavlík, Aleš Pekárek, Petr Peštuka, Jan Plichta, Petr Polák, David Roth, Tomáš Roth, Luboš 
Sikora, David Sirotek, Hana Sklenářová, Lukáš Smetana, Tomáš Svoboda, David Strouhal, 
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Miroslav Toufar, Lukáš Ulbrich, Pavel Ulbrich, Jan Vašík a další, co nám pomáhali s transportem a 
podporou. 


Speciální dík patří Tomášovi Svobodovi a Ivošovi Flekovi za fotodokumentaci, dále Kamile 
Svobodové a Radkovi Husákovi za konzultace ohledně logistiky hlubokých jo–jo ponorů a 
nemohu zapomenout na Standu Lejska, se kterým jsme celý rok pravidelně vedli diskuse o 
hydrologii spojené s hledáním „pramene“ Punkvy. 


Sloupsko-šošůvské jeskyně
V roce 2020 jsme na této lokalitě pokračovali především v mapovacích pracích. Dále byl proveden 
revizní traverz přes Černou propast a výstup do Ondrouškova okna za účelem doplnění 
dokumentace. Celkem na lokalitě proběhlo 7 pracovních akcí. 

• 11. 1. Sestup do propasti 
Černé a Palmové pro kontrolu 
lan. Bylo vyměněno 17 metrů 
l a n a v  s e s t u p u d o 
K o m e n s k é h o j e s k y n ě . 
Spojovací chodba do mezi 
Černou a Palmovou propastí 
byla částečně zaplacena. 
Účast: Kaman, Celý 


• 1 7 . 1 . M ě ř e n í p r ů t o k ů 
Sloupského potoka v Černé 
propast i ve spolupráci s 
ČHMÚ. Fotodokumentace. 
Účast: Sirotek, Lejska +1. 

• 4. 7. Lezení a strojení cesty do 
okna nad Černou propastí po 
levé stěně kolem. Pokus o 
mapování spodní části Černé 
propast i , k terý se lha l na 
mapovacím náčiní DistoX. Účast: Celý,  Sirotek, Pyka, Naumowicz, Fryn M., Fryn O., Kaman.


• 11. 7. Dolezení okna nad Černou propastí, je tam cca 20 metrů jeskyně s  krápníky. 
Fotodokumentace. Účast: Celý, Sirotek.


• 22. 8. Mapování Kolmé propasti, fotodokumentace. Měření vod ve spodních patrech. Účast: 
Sirotek, Mokrý, Gajdošík, Celý, Kaman.


• 23. 8. Mapování Postranní propasti, fotodokumentace. Mapování a fotodokumentace chodby 
v Ondrouškově okně. Odstrojení lan. Účast: Sirotek, Celý, Kaman.


• 28. 8. Potápění ve Wankelově jezírku. Dosaženo 38 metrů hloubky. Účast: Sirotek, Mokrý, 
Gajdošík, Kaman.


Punkevní jeskyně
V roce 2020 jsme na této lokalitě provedli 3 pracovní akce za účelem mapové dokumentace.
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• 25. 8. Focení – Reichenbachův dóm, Macocha. Mapování Červíkovi jeskyně a Jalového koryto. 
Účast: Sirotek, Motyčka, Celý, Kaman.


• 26. 8.  Skleněné dómy - mapování od konce zpřístupněné trasy až do Katedrály a vlastně ještě 
kus za ni. Focení. Účast: Sirotek, Celý, Kaman


• 27. 8. Odvodňovací štola - mapování hlavního tahu ke stavidlu, bez odboček. Focení. Účast: 
Sirotek, Mokrý, Kaman.


Hankensteinova propast
Tato lokalita byla navštívena za účelem její mapové dokumentace.


• 16. 11. Mapování. Po sestupu se denivelace zastavila na 58 metrech.Vystrojení bylo provedeno 
40 a 50 metrovým lanem. Účast: Sirotek, Motyčka, Celý, Kaman.


Rudické propadání 
Z. Motyčka se v červnu zúčastnil jako potápěč pokusu o překonání sifonu pod Chodbou Vzdechů.


• 3 . 6 . Dle sh romážděných 
informací nebyl zmiňovaný sifon 
n i k d y p r o p l a v á n , p r v n í 
neúspěšný pokus zde uskutečnil 
J. Fadrna (1957) a druhý M. 
Dvořáček (2004). Podpůrná 
skupina složená ze členů ZO 
ČSS 6-04 Rudice, dopravila 
k sifonu potápěčskou výstroj pro 
jednoho potápěče. Do sifonu se 
na přítokové straně zanořil Z. 
Motyčka, proplaval koleno 
sifonu, avšak nepodařilo se mu 
na druhé straně vynořit. Vrátil se 
zpět a následně podniknul ještě 
dva další neúspěšné pokusy. Sifon je velmi krátký a jen 2,5 m hluboký, v koleně má cca 30-40 
cm výšku a 1 m šířku, za ním strmě stoupá nahoru a světlost se zužuje až na cca 15 cm mezi 
dnem a stropem.  Dno je tvořeno  utemovanou struskou, bez nářadí se nedá prohrabat. 
Skupina na přítokové straně pozorovala vycházející bubliny a dokonce viděla světlo, které 
potápěč strkal do neprůlezné části před sebe. Teorie o možné boční větvi v  sifonu se 
nepotvrdila, nicméně viditelnost byla po celou dobu na nule. Potápěč: Zdeněk Motyčka, nosiči: 
Libor Matuška, Lukáš Matuška, Roman Šebela, Vít Musil, Olda Krikl, Jan Smolek.


Mapování systému Amatérské jeskyně
I v tomto roce pokračovaly intenzivně práce na dokončování mapy celého systému Amatérské 
jeskyně. Byla téměř kompletně dokončena mapa Punkevních jeskyní včetně podvodních částí, 
spodního patra Skleněných dómů a Odvodňovací štoly. V Therionu pokračovaly práce především 
při kompletaci mapy systému Piková dáma - Spirálová a byly zahájena digitalizace kresby mapy 
Nové Rasovny. Celkem je k 31.12. 2020 zdigitalizováno téměř 48 km kresby. Důležitým milníkem v 
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tomto úsilí bylo zpracování rozvinutého podélného řezu Nové Amatérské jeskyně, který byl využit 
poprvé při analýze kulminace říjnové povodně.


Speleologická činnost v zahraničí
V roce 2020 se naši členové zúčastnili celkem 3 zahraničních expedic.

Polsko
Na přelomu roku se Vít Kaman zúčastnil výjezdu do Polských Tater, v rámci, kterého společně s A. 
Pykou navštívil jeskyni Czarnou.


Mexiko - Xibalba 2019
Upravená část textu Z. Motyčky pro sborník Speleofórum 

Díky časnému termínu, ještě před vypuknutím covidové pandemie, se i v  roce 2020 podařilo 
uspořádat tradiční expedici na mexický poloostrov Yucatan. V termínu 21. 1. – 10. 2. se za PŽS 
zúčastnili Zdeněk Motyčka a Jan Sirotek.


Po příletu se setkáváme s  Manuelem a domlouváme se, že budeme jednak pokračovat 
v průzkumu systému Tatich a také, že nám domluví návštěvu sousedních pozemků a ukáže zde 
„veliké“ cenoty.  Do té doby nechceme ztrácet čas, a tak první skupinka ve složení Hutňan, Vlček, 
Manhart, Malík a Kýška ihned začíná s potápěním v cenotech Veladora a Yoni, které patří k Tatichi  
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a druhá skupinka ve složení Motyčka, Jančar a Sirotek se vydává do vzdálené džungle ověřit stav 
cesty k cenotu Yum Kaax, kde jsme v uplynulých letech objevili více než 2,5 km suchých prostor 
s  fantastickou výzdobou a nádhernými zelenými jezery. Obě skupinky byly hned první den ve 

svém počínání úspěšné, nicméně u 
druhé to bylo vykoupeno desítkami 
vosích žihadel, v  hlavách a tělech 
Radka Jančara a Honzy Sirotka, 
kteří při prosekávání cesty pro auto 
nešťastně srazili obří vosí hnízdo! 


Následující dny bádáme v  obou 
lokalitách a čekáme na domluvenou 
návštěvu sousedního pozemku, 
která se nakonec uskutečňuje až 
pár dnů před odjezdem.  Během ní 
zjišťujeme, že ony veliké cenoty jsou 
součástí již známého systému 
Nohoch Aktun, kde rovněž jako 
v  případě systému Tatich bádala 
řady týmů, počínajíce Francouzi již 
v  roce 1999, nicméně, kde opět 
dochovaná mapová dokumentace 

je jen velmi kusá.  Rozhodujeme se, 
že momentálně nemáme ani chuť ani čas začít  tento možná 10 km dlouhý systém přemapovávat 
a soustředíme se na práci v Tatichi, kde se nakonec daří celkově objevit 1 100 m nových prostor a 
hlavně v Yum Kaax, kde tušíme mnohá překvapení. A vskutku!  


Prvním překvapením v  souvislosti s  jeskyní Yum Kaax bylo také zjištění, že jsme v  minulosti 
špatně interpretovali jméno jeskyně, resp. že se jméno boha džungle, po němž se jeskyně 
jmenuje, nepíše se dvěma, ale pouze s  jedním „u“,  čili Yum Kaax! Druhým a podstatně milejším 
překvapením bylo, že již v průběhu prvních výprav do jeskyně jsme zjistili, že v minulých letech 
objevený labyrint opravdu zdaleka nekončí! Téměř vždy, kdy se již zdálo, že z  rozměrné síně 
žádné pokračování nevede, nalezli jsme za hradbou stalagmitů, nebo v  posledním zákrutu 
podzemního jezera nevýraznou chodbu či plazivku, která záhy opět vyústila ve větší prostoru. Po 
několika dnech a objevu téměř 1km nových chodeb se ukázalo, že prostory směřují na nedalekou 
jeskyni, ve které jsme v  roce 2016 objevili 750 m suchých chodeb a kterou jsme tehdy pro 
nedostatek fantazie pracovně označili jako ZBK (Zdenál, Bim, Kajman). Nedaleko obou jeskyní se 
také nachází ještě jeden cenot, s velkou cca 100 m dlouhou podzemní chodbou, kterou Zdenál 
objevil poslední den expedice v roce 2018 a která od té doby čekala na své prozkoumání. Sem 
jsme také posléze zamířili, abychom ji konečně detailně prozkoumali a zmapovali. Hned  při první 
akci jsme ovšem objevili její další pokračování v délce téměř půl kilometru a hlavně jsme tuto 
jeskyni, pracovně nazvanou Nuuk Wuuts – Velké řeka, propojili s  jeskyní ZBK, čímž zde vznikl 
systém o délce 1, 5 km. Do konce expedice zbývalo pět dnů a bylo zřejmé, že propojení obou 
systému je jen otázkou času. Po dalších dvou akcích se známé prostory obou jeskyní k  sobě 
přiblížili na méně než 100m, což ovšem vzhledem k jejich morfologii  také mohlo znamenat 300 m 
spletitých chodeb a síní. A samozřejmě znamenalo, ovšem kýžené propojení ne a ne se dostavit. 
Před poslední akcí do ZBK dělilo několik míst v obou jeskyních doslova pár metrů, ale přesto jsme 
ještě museli objevit dalších 150 m, abychom radostně poznali značku zanechanou na kameni 
uprostřed  jezírka v Tarantulovém dómu ze strany Yum Kaax. Po vynesení všech měření přesáhla 
délka celého systému Yum Kaax 7 km.
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Celkem se během roku 2020 podařilo objevit 1 100 m zaplavených prostor v systému Tatich, a 
téměř 4 km suchých chodeb v systému Yum Kaax, jehož délka dosáhla 7 409 m.


Bulharsko 
Petr Celý se v říjnu zúčastnil poznávací akce organizované ZO Tartaros do Karlukovského 
krasového komplexu v Bulharsku. Byly navštíveny jeskyně: Bankovica, Temná Dupka, Prohodna, 
Kozí bouda a další.


Práce na základně v Suchdole
Přehled pracovních akcí:

• 10. - 13. 4. Obložení dvou zadních okenic latěmi a seřízení zavírání. Natírání nově opravených 
venkovních částí boudy, natírání okenic. Účast: Kaman, Celý.


• 1. 5. Dokončení okenic obložením. Účast: Kaman, Celý.


• 3. - 4. 5. Oprava povrchu nové podlahy v  kuchyni, natírání podlahy a oken, lištování oken, 
obložení okenice. Účast: Celý, Kaman.


• 8. - 10. 5. Výměna podpěr podloubí a základových trámů. Trám je v  rozích posazen na 
kamennou podezdívku, zpevněnou betonem. Pokračování opravy verandy, položením částečně 
obměněnými prkny. Účast: Motyčka, Ondrouch, Pazderka, Celý, Gajdošík, Kaman, Sirotek.


-  -26Jeskyně Yum Kaax, Mexiko, foto: J. Sirotek
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• 27. 6. Započetí opravy předsíně: rozebrání vnitřních stěn, zpevnění základových trámů 
kamením a betonem. Doplnění 2 svislých podpěrných trámů a doplnění podlahových desek. 
Účast: Motyčka, Sirotek, Gajdošík, Kaman


• 6. 7. Rekonstrukce předsíně – lepení izolace stěn. Účast: Pazderka, Celý, Ondrouch, Kaman.


• 18. -19. 7. Rekonstrukce předsíně – dokončení lepení polystyrenových izolací stěn, instalace 
nového nosného trámku, podložení a betonování podlahového trámu. Montáž nové podlahy, 
palubky 19 na miralon. Montáž nových dveří overalovny a jejich zárubně. Obložení stěn 
palubkami, montáž okna, dokončovací práce před natíráním podlahy. Účast: Sirotek, 
Ondrouch, Ondrouchová, Celý, Kaman, Motyčka.


• 25. 7. Předsíň – broušení stropních trámů, montáž prahových lišt, natírání, montáž elektriky. 
Účast: Kučerová, Celý, Kaman.


• 1. 8. Montáž nových schodů do podkroví a úpravy okolí. Účast: Motyčka, Sirotek, Celý, 
Pazderka, Kaman.


• 8. 8. Obložení stropu, montáž osvětlení, natření. Účast: Sirotek, Sirotek D., Kaman


• 15. 8. Výroba nábytku do předsíně. Účast: Motyčka, Sirotek, Kaman


• 5. - 6. 9. Úprava a úklid spacího podkroví. Konkrétně: výměna rohových lišt, důkladný úklid, 
položení netkané textilie pod ve většině nové matrace. Dokončení pokládky textilie, obložení 
vstupního otvoru. Účast: Motyčka, Motyčková, Celý, Kaman.


• 19. 9. Odstranění starého přístřešku na dřevo, vykopání základové plochy pro nový. 
Zabetonovány 2 patky pro nové sloupky. Účast: Motyčka, Sirotek.


• 27. 9. Vybetonování zbylých 2 patek pro sloupky přístřešku. Účast: Motyčka, Gajdošík, Kaman.


• 3. 10. Betonování opěrného základu spodních patek přístřešku na dřevo. Účast: Sirotek, 
Kaman. 


• 10. 10. Budování přístřešku na dřevo, opravy všeho opotřebovaného, třeba laveček. Výroba 
zásob dřeva na zimu. Oslava Lídiných narozenin. Účast: Mokrý, Gajdošík, Motyčka, Sirotek, 
Ondrouch, Ondrouchová, Fryn M. + O., Kaman.


• 17. 10. Instalace ipa lepenky na střechu přístřešku pomocí plynového hořáku. Vytváření zásob 
dřeva, dopíjení sudu. Účast: Sirotek, Motyčka, Ondrouch, Ondrouchová, Kaman.


Ostatní činnost
Tradičně jsme se zúčastnili podzimního odloženého Speleofóra, kde Zdeněk Motyčka a Jan 
Sirotek vystoupili s aktivními příspěvky. V rámci Speleofóra jsme také zorganizovali exkurzi na 
lokalitu NSK Šachta Břoušek, kterou provedl P. Celý. Získali jsme mimořádnou cenu Speleofóra za 
mapování systému Amatérské jeskyně, cenu diváků za největší objevy v zahraničí získala 
expedice Shaanxi 2019, které se účastnili Z. Motyčka, T. Mokrý a V. Kaman.

ZO spolupracovala s ČHMÚ na měření teplot a vodních stavů na lokalitách vázaných na Sloupský 
potok a Punkvu a dále na vyhodnocování říjnové povodně v systému Amatérské jeskyně. J. 
Sirotek se účastnil dvou společných pracovních akcí s ČHMÚ na měření průtoků v Černé propasti 
a laserovém skenování v Amatérské jeskyni.
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I v roce 2020 pokračovala průběžně spolupráce s Ústavem půdní biologie ČSAV a spolupráce s 
ČHMÚ na měření teplot v NSK Šachta Břoušek.

Z. Motyčka uspořádal na žádost paní ředitelky v září výstavu fotografií v Rudické galerii.

Z. Motyčka působil jako viceprezident UIS a pracoval v pracovní skupině pro mezinárodní rok 
jeskyní a krasu 2021. Z. Motyčka organizoval zasedání bureau UIS v Brně spojené s exkurzí do 
brněnského podzemí a Amatérské jeskyně.

M. a O. Fryn navštivili 2x prostor nově budovaného vchodu do jeskyně Dalovica (únor, září 2020).

Adam Pyka se zúčastnil 15. - 18.10.2020 speleologického sympózia v Krzyzanowice Dolne.

M. Kučerová navštívila historické doly v Krupce: 7 spáčů, Večerní Hvězda, Vrchoslav, Šachta 1 u 
Děčína, Vlastějovice.

P. Celý se v srpnu zúčastnil exkurze do břidličných dolů v Budišově nad Budišovkou.
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Přehled o příjmech a výdajích
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Přehled o majetku a závazcích
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