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Výroční schůze ZO 6-25 
Výroční schůze se konala 23.1.2021 vzhledem k situaci s restrikcemi ohledně COVIDu poněkud 
netradičně v hybridním formátu kombinované osobní a elektronické účasti na základně u 
Suchdola. 


Osobně se zúčastnili: Jan Sirotek, Petr 
Ce lý , Tomáš Ondrouch , Ludmi la 
Ondrouchová, Vít Kaman, Zdeněk 
Motyčka, Ján Gajdošík, on-line pak byli 
přítomni tito členové: Adam Pyka, Tomáš 
Mokrý, Marika Kučerová, Maciej Fryn, Ola 
Fryn, Vendula Koublová. Jako host se 
zúčastnil Vojtěch Pazderka. V úvodu 
schůze proběhlo seznámení členů s 
bezpečnostní směrnic í ČSS. Byla 
projednána a doplněna výroční zpráva za 
rok 2020. Dále byl zvolen výbor ZO. 
Členské příspěvky byly ponechány ve výši 
2.000 Kč za člena a 700 Kč pro studenty. 


Za nového člena byla přijata Agnieszka Nociulak. Vít Kaman byl zvolen delegátem ZO pro 
nadcházející hromadu. Na základě předložených podnětů byl delegát pověřen hlasováním v rámci 
VH.  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 2021 ve složení: Jan Sirotek – předseda, Vít Kaman – 
hospodář a Ludmila Ondrouchová – pokladník.

Členská základna 
V roce 2021 měla ZO ČSS 6-25 Pustý žleb celkem 17 členů, z toho 16 řádných a 1 přispívající:

Celý Petr - řádný Mokrý Tomáš- řádný

Fryn Alexandra - řádný Motyčka Zdeněk - řádný

Fryn Maciej  - řádný Ondrouch Tomáš - řádný

Gajdošík Ján - řádný Pyka Adam - řádný

Kaman Vít - řádný Pyka Noculak Agnieszka - řádný

Kolařík Pavel - řádný Ondrouchová Ludmila - řádný

Koublová Vendula - řádný Sedláková Helena - řádný

Kučerová Marika - řádný Sirotek Jan - řádný

Merta Patrik - přispívající
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Finanční hospodaření
V roce 2021 hospodařila ZO s těmito výsledky:

Detailní finanční výkazy jsou uvedeny v závěru této zprávy.

Stav (Kč) k 1.1.2021 k 31.12.2021 Rozdíl

Účet 3 558 Kč 59 523 Kč 55 965 Kč

Pokladna 13 096 Kč 2 248 Kč -10 848 Kč

Celkem 16 654 Kč 61 771 Kč 45 117 Kč
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Ná základně u Suchdola při jarním úklidu krasu. Zleva stojící: Vít Kaman, Jan Sirotek, Barbora Sirotková, Ludmila 
Ondrouchová, Zdeněk Motyčka, Tomáš Ondrouch, Ján Gajdošík, Tomáš Mokrý, zleva sedící: Petr Celý, Nicol Divišová, 
Ondřej Diviš, David Sirotek, foto: Jan Sirotek
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Materiál
Aktuální přehled materiálu ZO:

Spotřební materiál: 

Lana speleo: 
• sklad zůstatek z 2020 190 m. Stav sklad 01. 2022. celkem 117 m (-34 m EI),  

v délkách: 29, 38, 50. 


• Jistící lano dynamické 40 m


Vystrojovací materiál: 
• Sklad 13Al plaket, 11 nerez plaket, 18 mailon. Kotvy8/50 21ks, 8/75 4ks, 8/110 2ks. Nerez A4 

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


• Vrtáky SDS: 6 - 4ks, 8 - 6ks, 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 šachta EI


• Sekáč plochý 1ks 


• Tamponer Petzl 1ks


• Týřidlo 1ks


• Kladivo Raveltik 1ks 


• Sada palník (střílení patronkami)  


• 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 13ks (sklad) Velký 
bederák 2ks, velký 5ks, střední 4ks, 
malý 2 ks. 


• Kovárna 1ks
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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)


Speleologická činnost v ČR
V tomto roce ZO 6-25 Pustý žleb působila především na tradičních lokalitách: Šachta za Evropou a 
Indií a Nový Sloupský koridor - Šachta Broušek. Kromě toho pokračovala v mapovacích činnostech 
v ostatních částech systému Amatérské jeskyně: Sloupsko-šošůvských jeskyních a Nové Rasovně.
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Sloupsko-šošůvské jeskyně, Propástka u III. vchodu, zleva: Ludmila Ondrouchová, Tomáš 
Ondrouch, Jan Sirotek, Luboš Trtílek, Vít Kaman, foto: Jan Sirotek
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Celkem v roce 2021 proběhlo 47 akcí na domácích lokalitách, 20 akcí na zvelebování základny a 
podíleli jsme se celkem na 5 zahraničních expedicích.

Přehled účasti na pracovních akcích na jednotlivých lokalitách:

 

Jméno
NSK 

Šachta 
Broušek

Šachta 
EI

Nová 
Amatérská

Sloupsko-
šošůvské

Ostatní 
(domácí)

Zahraniční 
eExpedice Bouda Celkem

Vít Kaman 3 11 1 6 7 1 20 49
Jan Sirotek 1 3 7 10 2 13 36
Petr Celý 1 8 1 2 5 4 5 26
Tomáš Mokrý 9 11 1 4 1 26
Zdeněk Motyčka 1 4 2 9 16
Ján Gajdošík 6 4 1 3 2 16
Tomáš Ondrouch 1 2 2 3 8
Ludmila Ondrouchová 1 2 3 3 9
Adam Pyka 1 1 2
Marika Kučerová 1 1

Celkem 19 39 8 19 38 9 57 186

Akcí 12 14 4 7 12 5 20 74
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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 společně s pozorováním a měřením na dalších 
lokalitách (Sloupsko-šošůvské jeskyně a Amatérská jeskyně).


Závěry provedených měření potvrzují teorii tří odtokových cest Sloupského potoka. První, západní 
cestou, je linie mezi sifony S10 a S8 v jeskyních pod šachtou Břoušek, částečně zasahující i sifon 
S3, pokračující dále přes odtokové partie sifonu S2 dále do Amatérské jeskyně, přes Turbínu k 
Bludišti Milana Šlechty. Tato odtoková trasa je pravděpodobně z povrchu dotována sérií ponorů 
v potoce Luha, z nichž první byly identifikovány již před hranicí vápenců severně o obce Sloup 
(Knies 1909) a dále úsekem od soutoku Luhy a Žďárné, kde de facto vzniká Sloupský potok, 
směrem ke Hřebenáči. Tyto vody pravděpodobně zasahují i do hydrologických objektů Jeskyní za 
Evropu a Indie, což je nutné ověřit dalším výzkumem.  Tato odvodňovací cesta má za obvyklých 

v o d n í c h s t a vů n e j v yšš í 
kapacitu.  Druhá odtoková 
cesta pak vede z  ponorů 
Sloupského potoka blíže 
H řebenáč i a za vyšš ích 
vodních stavů i aktivem 
S l o u p s k é h o p o t o k a , 
pron ika j íc ím ve Starých 
skalách do spodních pater 
Sloupských jeskyní.  Tato 
odtoková cesta je zřetelně 
identifikovatelná díky vysoké 
mineralizaci vod,  vytékající 
z  čističky odpadních vod u 
Hřebenáče, které se mísí 
s vodami Sloupského potoka. 
Vede přes přítokový sifon 
Sloupských jeskyní S1 do 
Wankelova jezírka, dále přes 
Černou a Palmovou propast a 
odtud neznámou cestou do 
sifonu S3 v  Jeskyních pod 
šachtou Břoušek. Za vyšších 
vodních stavů tako odtoková 
c e s t a , l i m i t o v a n á n ižš í 
k a p a c i t o u p r ů t o k u , 
nepostačuje. Vody v Palmové 
propasti spojené se sifonem 
S7 v  Jeskyních pod Šachtou 
Břoušek tedy nastoupí, zaplní 
i sifon S5 a přes přepadovou 
hranu u Vintockého rozcestí 
tekou aktivem až do sifonu S4 
a  následně S3 v  Jeskyních 
p o d š a c h t o u B řo u š e k . 
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Souvislosti ostatních sifonů ve spodních patrech Sloupských jeskyní s  touto vodní cestou se 
dosud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, protože provedená měření neposkytla dostatečně validní 
vzorek dat a bude tedy nutno další úsilí zaměřit tímto směrem. Třetí, nejméně známá odtoková 
cesta, zřejmě odvodňuje J část Sloupského údolí, má nejnižší kapacitu a za vyšších vodních stavů 
je posilována přítokem z  východního ponoru v  propástce 3.vchodu Sloupských jeskyní. Tato 
odtoková cesta má zcela odlišný charakter, nereaguje nijak na běžné změny hydrologických 
poměrů na povrchu jako obě ostatní odtokové cesty a je aktivována pouze při dlouhodobějších 
výrazných hydrologických událostech jako např. jarní tání či dlouhodobé deštivé počasí apod. 
Toto se pak projeví zaplněním Jezerní propasti v Jeskyních pod šachtou Břoušek po přepadovou 
hranu  a tím se vody přelejí  do aktivu, který za těchto okolností ze sifonu S5 vytéká, a pokračují 
aktivem k S4 a S3 a dále do Amatérské jeskyně. Zajímavá je rovněž skutečnost, že hladina Jezerní 
propasti je za všech okolností o několik metrů výše než všechny ostatní hladiny v okolí, což souzní 
s geologicky ověřenou skutečností, že výška sloupského údolního dna se snižuje na ose S-J.


Celkem na lokalitě proběhlo 12 pracovních akcí.


• 16.1. Výměna teplotních snímačů. Účast: Mokrý, Gajdošík.


• 17.4. Kontrola vodních stavů, výtok vody z Jezerní chodby. Účast: Mokrý, Gajdošík.


• 8.5. Instalace patron pro barvící pokus v Propástce u IIII. vchodu, měření teploty a konduktivity 
vody. Účast: Mokrý, Gajdošík.


• 9.5. Kontrola vody v Jezerní chodbě, barvivo z předchozího barvícího pokusu v propástce u III. 
vchodu nebylo zpozorováno. Voda protéká až do 4. sifonu – 392,33 m n. m. Účast: Kaman.


• 11.5. Kontrola vody v Jezerní chodbě, barvivo opět nepozorováno. Voda teče jen pod chodbu 
Do Žlebu. On line měření je na hodnotě 392,31 m n.m. Účast: Kaman.


• 15.5. Kontrola vody v  Jezerní chodbě, barvivo nepozorováno. Voda po deštivém počasí 
vystoupala na 392,41 m n. m., ale při naší akci již trochu klesla (392,39 m n. m.). Montáž 
nového lana na Bahnopád. Účast: Mokrý, Kaman, Gajdošík


• 12.6. Kontrola vodních stavů, úklid a retransport nepotřebného haraburdí. Účast: Mokrý, 
Gajdošík


• 19.6. Kontrola vodních stavů, retransport starého nářadí. Účast: Mokrý


• 26.6. Pokračování v úklidu lokality. Účast: Mokrý, Gajdošík. 

• 3.7. Kontrola vodních stavů, odnos nepotřebného nářadí. Účast: Mokrý, Forgáč.


• 3.10. V rámci Speleofóra byla provedena exkurze (9 osob). Účast: Celý.


• 30.12. Měření teploty a konduktivity vody. Účast: Mokrý. 

Šachta Za Evropou a Indií
Díky mimořádně náročnému technickému dílu, které představovalo znovuotevření a kompletní 
vystrojení šachty do hloubky téměř 70 metrů, realizovanému v  letech 2015-2019, bylo možno na 
této lokalitě pokračovat běžnými dokumentačními, výzkumnými a prolongačními pracemi. Jedním 
z výsledků této činnosti je i nová mapa tohoto jeskynního systému. 


Ve Sloupské chodbě se podařil v  koncovém závalu průnik velmi žádoucím J směrem, tedy ke 
koncovým partiím Šošůveckého koridoru v Jeskyních pod šachtou Břoušek, žel po 20 metrech 
opět uzavřený dalším závalem. Překvapujícím nálezem v těchto místech byl výskyt valounů velmi 
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čisté železné rudy, a to i značné velikosti. Aktuální vzdálenost dělící oba jeskynní systémy činí 200 
m. 


V  Kulmové chodbě, byly tyto upraveny těsné plazivky na profil vyhovující i dobře rostlým 
speleologům a následně byla i tato část jeskyně zmapována. Nepodařilo se pouze prostoupit 
extrémně nechutnou, bahnitou koncovou plazivkou asi 20 cm vysokou, 1m širokou a 5m dlouhou, 
zpola zaplněnou vodou ze zurčícího přítoku, který byl jasně slyšitelný na druhém konci. Za touto 
plazivkou se nachází dva 40metrů vysoké komíny, vedoucí k ponorům za tzv. „Břouškovou vilou“ 
ve Sloupě. 


Naši předchůdci, působící v této jeskyni od jejího objevu v roce 1961 do zhroucení vstupní šachty 
v  roce 1964, věnovali největší pozornost kruciálnímu místu celého jeskynního systému, a to 
Macošskému sifonu ve dně stejnojmenné chodby (Cendelín 2011,2016). Je to pochopitelné, jedná 
se o hlavní odtok a nejnižší místo celé jeskyně. Naše průběžná pozorování potvrzují „pulsující“ 
charakter tohoto sifonu, neboť hladina nastupující z jeho nejnižší části nekoreluje s hydrologickými 
poměry na povrchu ani v  přilehlých jeskyních a rozmarně se zde objevuje a opět mizí dle 
neznámých zákonitostí. Zcela unikátní hydrologická pozorování byla realizována v  Macošské 
chodbě v průběhu povodní v říjnu 2020. Za maximální kulminace povodňových vod na povrchu, 
odpoledne ve čtvrtek 15. října 2020, které zaplavily i komunikaci ze Sloupa směrem k Pustému 
žlebu, se díky vzdutí Macošského sifonu o zhruba 13 metrů zcela zaplnila spodní část Macošské 
chodby, přibližně  35 metrů dlouhá, 12 m vysoká a 6 m široká a vody přetékaly do Sloupské 
chodby která byla, kromě úvodních vysokých partií, zcela zaplavena, aby posléze zmizely 
v ponoru Sloupské chodby zvaném Studna. Zásadní překvapení nastalo o necelé dva dny později, 
v sobotu 17. října 2020 v 9 hod. ráno, kdy Sloupská chodba zůstala zaplavená, ale celý obrovský 
prostor Macošské chodby byl vody prostý, a to do té míry, že ve dně chodby nebylo ani žádné 

12 Sloupsko-šošůvské jeskyně s pohledem na závrt Proklest, 
foto: Jan Sirotek
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jezírko, intermitentně se zde vyskytující. Dokonce ponorná část sifonu byla zcela bezvodá. Při 
další akci byla promptně prozkoumána odtoková část sifonu, která byla schopna během 1,5 dne 
pojmout obrovskou vodní masu z Macošské chodby. V JZ části ponorné části sifonu vznikl nový, 
šikmý odtokový kanál o průměru cca 50 cm, který jsme průkopem prolongovali asi o 1,5m, kde 
přechází do horizontální chodbičky směrem na J. V  dalších průzkumech zde nebylo prozatím 
pokračováno, nicméně z  logiky věci vyplývá možná existence rozsáhlých jeskynních prostor za 
tímto sifonem. 


V  nejvyšších partiích Macošské chodby bylo v  letních měsících roku 2021 objeveno další 
pokračování směrem k JZ dlouhé 12 metrů, zakončené dómovitou prostorou o půdorysu 5x5m a 
výšce 7 m, které však není příliš perspektivní z hlediska dalšího postupu vzhledem k tomu, že se 
jedná o vzestupné partie mířící pod dno Sloupského údolí.  


Na lokalitě proběhlo v roce 2021 celkem 14 pracovních akcí,


• 2.1. Akce byla zaměřena na vyzvednutí teploměrů. Byla nalezena horní prostora nad bodem 
4.21. Bylo naistalováno lano k Přepadové propasti. Účast: Kaman, Celý.


• 9.1. Průzkumné práce pomocí kopání na dvou lokalitách: v prohlubni Macošské chodby (cca 
po rozšířených 2 metrech klesá strop na vodní hladinu) a ve stoupající chodbičce ve Sloupské 
chodbě u b. 3.6 (potenciál dalšího postupu).Účast: Mokrý, Sirotek, Ondrouch, Ondrouchová, 
Kaman.


• 23.1. Kopání ve stoupající chodbě u b. 3.6. Bohužel se prokázalo, že sice výrazná tektonika 
přechází do malého komínku, ze kterého stékají sintrové náteky. Bohužel stěny se úží do 
neprůlezna. Kontrola stavu v Kulmové chodbě. Při cestě zpět transport starých rozřezaných 
žebříků. Účast: Mokrý, Celý, Kaman, Pazderka 

• 24.7. Průzkum vodní chodby pod stupněm u bodu 3.12. Za úžinou postoupeno cca 7 metrů 
stoupající chodbou s průvanem, zakončenou zaříceným komínem. Účast: Pyka, Naumowicz, 
Celý, Kučerová.


• 7.8. Mapování ve Sloupské chodbě, části zvané Studna. Naměřeno 42 metrů. Bádání v závalu 
pod závrtem. Účast: Celý, Kaman, Mokrý, Gajdošík. 

• 14.8. Bádání v závalu pod závrtem. Účast: Mokrý, Gajdošík.


• 25.9. Vytipování místa a založení sondy pod bodem 3.19, Účsst: Mokrý, Gajdošík.


• 27.9. Mapování Macošské chodby v  jejím závalovém konci. Konec tato část velmi nestabilní 
zatím nemá. Když už si myslíme, že jsme ho zaměřili vždy najdeme ještě něco, kam hledáme 
odvahu zalézt. I tentokrát jsme zaměřili horní dóm, který je větší než ten spodní a dostal 
pracovní název XS, ale úplný konec to není. Přidali jsme dalších 15 metrů polygonu a celkově 
je polygon v EI 703 m. Účast: Celý, Kaman.


• 9.10. Pokus o postup na konci Sloupské  chodby pod bodem 3.19 rozbíjením vzpříčených 
kamenů. Mapování sondy u bodu 3.6. Účast: Mokrý, Gajdošík, Kaman, Nováček + 2.


• 20.11. Vytěžení materiálu pod bodem 3.19, zhodnocení dalších možností. Účast: Mokrý, 
Kaman. 

• 27.11. Svépomocí vrtáme bloky v  sondě 3.19 vrtákem 14. Pomocí materiálu zbylého 
z předešlých akcí, neznámého data stáří, spouštíme destrukci. Účast: Mokrý, Kaman.


• 4.12. Předešlá destrukce v  sondě 3.19 odešla výtečně, a tak můžeme navázat rozebíráním, 
odtěžením suti a hliněného sedimentu. Až nám zastaví postup mohutný blok takřka přes celé 
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dno, volné dutinky zůstávají jen u pevné 
stěnu v  jižním směru. 7 dírek bude konat 
svů j úkol. Cestou na začátku akce 
přepravujeme dva dílce původních žebříků 
ke Studně. I zde chceme do budoucna 
rozv inou t naše snažen í v  h ledán í 
odtokových cest, protože v  těchto částech 
je hlavní potenciál. Účast: Mokrý, Celý, 
Kaman, Nováček.


•11.12. Instalace starých žebříků z 50 let, do 
Studny na pevné kotvy. Prohlídka odtoku, 
bádat by to šlo, ale na vytěžený materiál je 
dole jen málo místa. Musel by se deponovat 
a jednou za čas ve větším počtu lidí vytěžit 
nad Studnu. Vytěžení roztrhaného bloku 
v sondě 3.19. Nevyvíjí se to příliš nadějně, 
dál hloubit nemá smysl, je nutné odstranit 
blok do boku pod zavírající se chodbičkou 
jižního směru, pak se uvidí. Účast: Mokrý, 
Celý, Kaman.


•30.12. Bádání v sondě 3.19. Účast: 
Kaman, Celý, Mokrý.


Amatérská jeskyně
Vzhledem k vysokým vodním stavům nebylo možné pokračovat v započatých potápěčských 
průzkumech, takže se činnost na lokalitě omezila pouze na exkurze.


• 27.2. Kontrola vodních stavů po dóm Ráztoka, exkurze s dětmi. Účast: Sirotek + 6 dětí.


• 9.5. Měření teploty a konduktivity vody v Bludišti Milana Šlechty a na Punkvě. Účast: Mokrý, 
Gajdošík. 

• 14.5. Exkurze. Účast: Sirotek + 4.


• 29.5. Fotovýprava s dětmi do dómu Bílé Kašny. Účast: Sirotek, Motyčka, Celý, Kaman + děti


Sloupsko-šošůvské jeskyně
Práce ve Sloupsko-šošůvských jeskyních byly zaměřeny především na mapování a dokumentaci 
méně známých částí. taktéž byl proveden neúspěšný barvící pokus v Propástce u III. vchodu.


• 1.5. Mapování Propástky u III. vchodu - pokračování ze stabilizovaného bodu 1.26. Museli jsme 
si vystrojit lano přes mříž a do propástky. A poté jsme se pustili mapování prostor směřujících 
k jihu. Účast: Sirotek, Kaman.
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Amatérská jeskyně, foto: Jan Sirotek
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• 8.5. Na základě informací od T. 
Mokrého, že při minulé akci jsme 
pravděpodobně nezměřili všechny 
prostory, se ještě jednou do Propástky 
u I I I . vchodu vracíme. Cílem je 
zmapování zbývajících prostor, pořízení 
fotodokumentace a barvící pokus. Další 
prostory se nalézt nepodařilo. S pomocí 
rodaminu byl obarven aktivní tok na 
dně, ke kterému jsme se prokopali přes 
suť a kameny. Barvivo bohužel nebylo 
identifikováno ani v Jezerní chodbě ani 
na hlavním toku v NSK. Účast: Sirotek, 
Ondrouch, Ondrouchová, Kaman, 
Trtílek.


• 26.6. Exkurze. Účast: Sirotek + děti.


• 17.7. Vylezení Vodopádového okna 
v Nágelově propasti. Zdoláno cca 10 m 
stěny s  výrazným korytem. Zběžný 
p rů z k u m Vo d o p á d o v é c h o d b y, 
mapování neproběhlo. Účast: Celý, 
Kaman, Sirotek.


• 14.8. Mapování ode dna Černé 
p r o p a s t i . M a p o v á n í u k o nče n o 
v  částečně prokopaných chodbách 
obcházejících Černou propast ze 
západu. Změřeno 237 metrů. Účast: 
Sirotek, Kaman


• 25.9. Pokračujeme mapováním v oblasti Černé propasti. Dnes doděláváme zčásti prokopané 
chodby zakončené 20 m hlubokou propastí. Dnes už tak metry polygonu nenaskakují, zato 
máme bahno skoro všude, což způsobuje jeden průlez bahenní louží. Vystrojení propasti na 
jednom spitu, upravujeme jednou kotvou. Účast: Celý, Kaman, Sirotek.


• 18.12. Mapování Palmové propasti - měření začínáme pod propojovací štólou přístupného 
okruhu, kam nás doprovodil Pavel Kolařík. Postupně se spouštíme do Komenského jeskyní a 
dále do Palmové propasti. Na jejím dně jsme překvapeni jen průměrným vodním stavem. 
Dokonce v ústí spojovací chodby do Černé propasti je pozorováno pod vodou rozpraskané 
bláto, tedy voda zde nebude dlouho. Stabilizujeme poslední bod v ústí Spojovací chodby, která 
je dále neprůchozí. Konstatujeme nepoužitelný stav některých kotev a plaket v  lanovém 
traverzu, nutná obnova. Kde je sněhová voda, je záhadou. Účast: Sirotek, Kaman, Ondrouch, 
Ondrouchová.


Ostatní lokality
Mimo prací na výše zmíněných lokalitách proběhly tyto akce:


• 2.1. Mapování Odvodňovací štoly (Venuše a spodní patro Hamerníkovy jeskyně. Mimořádně 
vysoké vodní stavy. Účast: Sirotek, Mokrý.
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Propástka u III. vchodu, foto: Jan Sirotek
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• 13.2. Povrchový průzkum v okolí Pustého žlebu s využitím termokamery. Trasa vedla přes závrt 
Proklest, poté lesem nad Sloupským koridorem až k Měšinám, dále kolem jeskyně Novoroční , 
propast U Obrázku a nad Sloupské Vintoky. Účast: Mokrý, Gajdošík, Kaman, Celý.


• 20.3. Povrchová exkurze kolem závrtu Městikáď, dále úvalou nad Amatérskou jeskyní až k 
Horáčkovu závrtu (Mezi kozy), kde došlo k novému propadu. Zajímavá je lokalizace mimo 
hlavní chodby Amatérské jeskyně. Návrat okolo Říceného závrtu Pustým žlebem na základnu. 
Účast: Motyčka, Kaman, Sirotek + děti.


• 2.4. Povrchová exkurze - okolo Kacetlovy boudy Peklem do žlebu, nahoru na planinu kolem 
Velkého psa, přes Koňský spád k Hlubokému závrtu a pak přes Buk zpátky na boudu. Účast: 
Motyčka, Kaman, Sirotek + děti.


• 24.4. Úklidová akce starých lokalit v rámci Mezinárodního rok jeskyní a krasu. Úklidová akce 
probíhala na bývalých bádacích lokalitách skupiny v jeskyních Velký Pes, Suchánkově propast 
ia jeskyni Rubešově. V jeskyni Velký pes jsme demontovali staré kolejnice a vynesli všechny 
pozůstatky po výkopových pracích (vozíky, lavory, zbytky koberců a jiných podložek) vyneseno 
bylo rovněž veškeré dřevo. V jeskyni Rubešově jsme vyčistili prostor před jeskyní a v prvním 
dómu od odpadků. Průkop do zadních částí jeskyně je zavalen. V Suchánkově propasti jsme 
vyčistili horizont pod prvním stupněm od pozůstatků po výkopových pracích (hřeby, kramle, 
kabely, sklo, karbid, plechovky). Ve druhém stupni je zřícená zapažená stěna, z níž trčí zbytky 
výdřevy. Pro sestup je potřeba další lano a vystrojení po protější stěně. Rovněž pro výstup do 
okna je zapotřebí nového vystrojení. V odpoledních a večerních hodinách jsme rovněž započali 
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s odkryvem starého smetiště na hraně Pustého žlebu, nedaleko naší základny. Podařilo se 
naplnit čtyři veliké pytle starým odpadem – sklem, plechovkami od barev, spousty lahví od 
motorového oleje, plastů, starého nářadí, pozůstatků kol apod. Práce zde budou průběžně 
pokračovat. Účast: Mokrý, Gajdošík, Motyčka, Sirotek, Ondrouch, Ondrouchová, Celý, Kaman 
+ děti. 

• 7.8. Exkurze s dětmi po tradičních lokalitách (Němcovy jeskyně 1,2, j. Řečiště). Účast: Sirotek, 
Motyčka + děti. 

• 16.10. Nová Rasovna - mapování horních pater. Účast: Celý, Mokrý, Sirotek, Hejl. 

• 28.10. Nová Rasovna - mapování horních a středních pater. Účast: Sirotek, Hejl, Maceček + 1.


• 30.10. Závrt Hedvábná - účast na průzkumné akci při lezeckém výzkumu komínu nad chodbou 
Horácia v nově objevených prostorách dómu Karla Kučery. Účast: Buček, Kaman + 1.


• 6.11. Exkurzní návštěva Lidomorny a Holštejnské jeskyně s dětmi. Účast: Sirotek, Pazderka, 
Pazderková, Kaman + děti. 

• 13.11. Setkání jeskyňářů ze skupin 
Pustý žleb, Topas a Devon, jehož 
účelem byla rekognoskace lokalit 
tzv. západních přítoků a společná 
diskuze o možné spoilupráci na 
dalším výzkumu. Navštíveny byly 
lokality: Závrt Okrouhlík, Závrt u 
Hrušky, j. Kamenný ponor (Ovčín) 
a Horní Suchdolský ponor. Jako 
možné lokality pro spolupráci byly 
vyt ipovány: Zouharův závrt, 
M u c h o l a p k a n a d n ě 
Suchdolského ponoru, a Jezírková 
chodba v  Okrouhlíku. Účast: 
Topas: Marek Audy, Libor Láník, 
Jakub Vil ím, Jan Trávníček, 
Devon: Luboš Barák, Petr Barák, 
Tomáš Svoboda +3, Jara Zelinka, 
Pustý žleb: Sirotek, Celý, Kaman, Ondrouch, Ondrouchová, Gajdošík, Kaman.


• 28.12. Meiselův závrt (Hedvábná) - exkurze a fotodokumentace nově objevených prostor (dóm 
Karla Kučery). Účast: Sirotek, Celý, Ondrouchová, Ondrouch M., Tomáš. 

Speleologická činnost v zahraničí
V roce 2021 se naši členové zúčastnili 2 expedic a 3 menších zahraničních výprav.

Mexiko - Xibalba 2021
I přes restrikce spojené s covidovou hysterií jsme se i v tomto roce vydali na mexický poloostrov 
Yucatán. Expedice Xibalba proběhla v termínu 26.1. - 14.2. Z naší skupiny se zúčastnil Zdeněk 
Motyčka a Jan Sirotek. Dalšími účastníky byl tradičně Radek Jančar, Karol Kýška a Miroslav 
Manhart. Letošní expedice je bohužel poznamenaná smutnou událostí z loňska a poprvé se jí 
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Setkání 3 skupin, Suchdol, foto: Jan Sirotek
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18Meiselův závrt (Hedvábná), hlavní propast, foto: Jan Sirotek
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neúčastní Dano Hutňan.


Slovensko-pražská část výpravy přijela tradičně již dříve a pokračuje v průzkumu cenotů okolo 
Tatiche. Výraznějších objevů ale nedosahuje. Společně věnujeme dvě akce podvodní 
fotodokumentaci na této 
lokalitě. 


Naším hlavním zájmem je 
pokračování průzkumů v “
suchém” systému Yum 
Kaax . Ne jd ř í v se a l e 
mus íme k Yum Kaax i 
prosekat džunglí, která za 
rok výrazně poporostla. 
P ř í s t u p o v o u c e s t u 
z a h r a z u j e n ě k o l i k 
n a p a d a n ý c h k m e n ů 
statných stromů, které je 
nutné odstranit. Mačety na 
to nestačí a tak si od přátel 
v Tulumu musíme vypůjčit 
motorovou pilu. Bohužel 
a k c e z a m ě ř e n á n a 
roz řezáván í kmenů j e 
poznamenaná incidentem. 
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Cenot Tatich, foto: Karol Kýška

Potápění v cenotu Tumben Ha, foto: Jan Sirotek
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Jeden ze stromů je totiž che-
chen, který má jedovatou 
mízu a neopatrný Zdeněk si 
z p ů s o b u j e h r o z i v é 
popáleniny na rukou, což ho 
na několik dní vyřazuje z 
průzkumů.


V m e z i d o b í m a p u j e m e 
suchou část cenotu Ek Mat a 
kluci se potápí v několika 
cenotech v blízkosti cesty do 
Uxuxubi. Setkáváme se také 
s v l a s t n í k y p o z e m k ů 
Marianem a Antoniem, se 
k t e r ý m d o m l o u v á m e 
potápění v jeho cenotech. 
B ě h e m d v o u p o n o r ů 
mapujeme úvodní partie 
cenotu Tumben Ha.


V Yum Kaaxi postupně 
mapujeme zbytek obchvatu 
d o c e n o t u Z B K a 
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Cenot Yum Kaax, foto: Jan Sirotek

Mapa systému Yum Kaax
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lokalizujeme nový cenot Yaan Tuunich, ke kterému prosekáváme džunglí novou cestičku. V 
posledních dnech pak objevujeme další větev s překrásně vyzdobenými dómy. Vše samozřejmě 
hned mapujeme a fotíme. Celková délka systému Yum Kaax dosahuje 9,4 km.


Makedonie
Ve dnech 31.3. - 5.4. se Petr Celý zúčastnil expedice do Makedonie, během které byly navštíveny 
jeskyně: Dona Duka, Gjonovica (Beauty Cave) a Alilica. Expedice se dále zúčastnili: Ivoš Flek, 
Ivana Fleková a František Havlena. 


Srbsko
Ve dnech 2.7 - 6.7 se Petr 
Celý zúčastnil výletu do 
Srbska, během kterého byly 
navštíveny jeskyně Dubočka 
pečina, Samar a Cerjanska 
pečina. Další účastníci: Ivoš 
Flek, Ivana Fleková, Jaroslav 
Gas Gregor.


Černá Hora - 
Medúza 2021
Ve dnech 20. až 28.8. 
proběhla po roční odmlce 
další expedice na planinu 
Daloviča v Černé Hoře. 
Letošní expedice na planinu 
Dalovica v Černé Hoře. Letos jsme nakonec vyrazili z Brna pouze ve čtyřech: Sirotek, Motyčka, 
Kaman, celý. Na část expedice se k nám na planině připojili ještě Barbora a Karel Kýškovi a 

černohorský kolega Mirsa.


Při naši poslední návštěvě (rok 
2019) tohoto místa jsme byli až 
nemile překvapeni, kterak se tento 
zapomenutý kout divočiny začal 
měnit. Plány zpřístupnění jeskyně 
v  hlubokém kaňonu, které nám 
vždy přišli nereálné a dětinské, se 
počaly realizovat. A tak se vracíme 
zvědaví na známá místa, která 
prochází proměnou v  turistický ráj. 
Třeba tam bude jen nepatrná jizva 
vykoupená t ak řka ho tovým 
techn ickým d í lem kab inové 
lanovky. Ale to bychom nesměli být 
na Balkáně, demolice panenské 
přírody dvojicí bagrů šla radikálně 
a rychle, dovést dílo do konce už 
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Nový vchod do jeskyně Daloviča, foto: Jan Sirotek

Nová jeskyně v kaňonu, foto: Jan Sirotek
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Sala Buchmana, jeskyně Daloviča, foto: Jan Sirotek
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tak snadno nejde. 


Proražený vstup trhavinou do jeskyně se skoro trefil do míst, kde stačilo jen odebrat něco zeminy 
a závalu, v původním přírodním portálu. Ale to by nebylo zajímavé, v každé přístupné jeskyni musí 
být asi cosi vytrhaných štol. U vstupu roste technické zázemí z betonu s poctivým armováním, 
není se čemu divit, protože tento vyrvaný zářez v prudkém svahu kaňonu je a bude nestabilní. 
Sesuvy odebraného materiálu, nasypaného do kaňonu způsobili menší přehradní hráz, ale jarní 
voda si s tím poradila. Osazen je sloup spodní stanice, stavba roste jen pozvolna. Proč? Náznak 
odpovědi mohou být pravidelné výpočty, jak dlouho nebyla výplata, při debatách dělníků.  

Cílem expedice nebyla ale jen prohlídka stavby, chtěli jsme se věnovat i jeskyním. V  jeskyni 
Dalovica jsme zamířili do Sala Buchmana, nedávného objevu našich polských kamarádů. Tyto 
prostory jsou v  jeskyni situovány nedaleko mohutné, z části řícené prostory Katedrála. Jsou tak 
dle mapy logickým pokračováním mohutné chodby, proti přítoku. Jejich rekognoskace ovšem 
nepotvrdila tuto hypotézu. Může se jednat o záliv, vytvořený zahlubováním jeskyně, s pozdějším 
řícením. Koncové partie spadají ve zmenšujícím se profilu až do jezírka, spíš trativodu než sifonu. 


Dalším naším cílem byla nám neznámá jeskyně v  kaňonu nedaleko jeskyně Dalovica. Před 
nějakým časem se nám donesli informace, že na polském jeskyňářském mítinku 
Speleokonfrontace, byl prezentován výzkum jeskyně pod planinou Dalevica, která má snad 
souvislost z jeskyní Dalovica. Vzhledem k tomu, že do těchto míst jezdíme již 19 let, vzbudilo to u 
nás velkou pozornost. 


Jeskyni nebylo problém nalézt, při chůzi kaňonem dále na sever se sama na třetí pokus nabídne 
jasným průvanem. Snad nápis u vchodu SOB (Speleoški odsek Beograd, leta výzkumů cca 1980–
2000), nebo úzké partie nedaleko za vchodem, nás přivedli do rozpaků, že se jedná opravdu o tu 
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Povrchová situace jeskyní na planině Daloviča
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nedávno objevenou jeskyni. Druhý den po změření prvních 186 metrů velikostně stísněných 
prostor, a dosažení chodeb velikostně srovnatelných s jeskyní Dalovica, jsme museli konstatovat, 
ano to bude ona. Po 19 letech zkušeností s místními poměry přehlížení a tajení skutečnosti, že 
zde před lety působila jistá srbská jeskyňářská parta, by bylo dobré uvést věci na pravou míru a 
jeskyni označovat spíše jako znovuobjevenou. SOB jak jsme již mnohokrát byli konfrontováni 
skutečnostmi, nebyl určitě žádný náhodný turistický klub, ale jeskyňářská parta provozující 
speleologii na vysoké úrovni a těžko před nimi jeskyně volně přístupná z  povrchu zůstala 
„panenská“. Černohorský název „Tajná“ je pak opravdu příznačný. Tedy vznikl tu paradox, parta 
polských jeskyních nadšenců vyrazí omrknout nejdelší černohorskou jeskyni, a protože nemají asi 
přesné informace o vchodu, přejdou k ní odbočku. Prolézají jeskyně, které dál cestou naleznou a 
tohle je výsledek.  

Jeskyni jsme nestihli celou změřit, ani prohlédnout, ale má velmi zajímavý severní směr. Propojení 
s jeskyní Dalovica není její doménou, pravděpodobně fungovala a funguje samostatně.  

Unaveni po 5 dnech jeskyňařiny balíme výstroj, tábor a konstatujeme tak třeba ještě někdy. Po 19 
letech při pohledu do krasové krajiny, kde je předpovězen jedním srbským kolegou potenciál až 
500 km jeskyní, si říkáme, stačila by „stovka“, protože i ta je na nás skoro moc. Ale místním 
slibujeme, že za “godinu” zase přijedeme.


Bosna a Hercegovina
ve dnech 24.9 - 28.9 proběhla miniexpedice do Bosny a Hercegoviny za účasti Petra Celého, 
Ivoše Fleka, Ivany Flekové a Františka havleny. Byla navštívena jeskyně Provalja.
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Jeskyně Provalja, foto: Ivo Flek
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Základna v Suchdole
Zvelebená základna byla během roku často navštěvována a dále bylo pokračováno v 
zútulňovacích pracích.

Přehled pracovních akcí:

• 21.3. Vyčištění kadibudky. Účast: Motyčka, Kaman.


• 27.3. Oprava kadibudky. Účast: Motyčka, Sirotek, Kaman, děti.


• 9. – 10.4. Natírání kuchyňské linky a stěn kolem. Příprava na vývod odpadu. Účast: Kaman 

• 16. – 18.4. Budování odtoku z  umyvadla na lince. Účast: Motyčka, Sirotek, Ondrouch, 
Ondrouchová, Kaman. 
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Práce na základně u Suchdola, foto: Vít Kaman
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• 15.5. Úprava terénu za kůlnou pro instalaci 2. dveří do dřevníku. Účast: Kaman, Sirotek, Celý, 
Motyčka, Pazderka + děti.


• 22.5. Přeložka potrubí okapu a položení základu schodů. Účast: Kaman, Motyčka. 

• 29.5. Budování zídky a schodů za boudou. Účast: Sirotek, Motyčka, Celý, Kaman.


• 30.5. Pokračování úklidu smetiště pod boudou, naplněny 4 pytle. Účast: Kaman


• 5.6. Stavba schodů a zídky za dřevníkem. Naplnění 2 pytlů na smetišti. Účast: Sirotek, Kaman 
+ děti 

• 12.6. Pokračování stavby schodů za dřevníkem. Účast: Kaman. 

• 19. - 20.6. Dostavba schodů u dřevníku, montáž solárního panelu na borovici a zapojení. 
Účast: Pyka, Naumowicz, Mazur, Sirotek, Pazderka, Kaman


• 26.6. Odstranění zadní strany dřevníku a vybudování přepážky. Účast: Celý, Kaman, Sirotek. 

• 3.7. Výroba, montáž 2. dveří do dřevníku. Účast: Kaman, Gajdošík.


• 10.7. Dokončení dveří do dřevníku, naplnění dřevníku dřevem. Účast: Sirotek, Kaman + děti. 

• 24.7. Výroba větracích otvorů v podkroví. Prosekání příjezdové cesty, výroba zásob dřeva na 
oheň. Účast: Kaman, Sirotek, Pazderka, Motyčka, Ondrouch, Ondrouchová + děti.


• 11. - 12.9. Výroba nových laviček. Účast: Sirotek, Kaman.
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• 18. - 19.9. Výroba nových laviček. Účast: Sirotek, Kaman.


• 9.10. Výroba zásob dříví. Účast: Motyčka, Sirotek, Ondrouch, Ondrouchová, Celý, Kaman, 
Mokrý, Gajdošík + děti.


• 16.10. Výroba dřeva, oprava laviček. Účast: Motyčka, Celý, Kaman.


• 6.11. Montáž odvětrávacího potrubí s el. ventilátorem do podkroví. Účast: Sirotek, Pazderka, 
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 Broušek, kterou provedl P. Celý. Získali jsme cenu předsednictva ČSS i 
účastníků Speleofóra za nejvýznamnější objevy v ČR za postupy na podzemní Punkvě v 
Amatérské jeskyni a dále cenu předsednictva ČSS za nejvýznamnější objevy v zahraničí - Yum 
Kaax (Mexiko). J. Sirotek získal cenu za nejlepší příspěvek do sborníku.

Zdeněk Motyčka a Jan Sirotek se zúčastnili oba s aktivním příspěvkem konference Kras, jeskyně a 
lidé, kterou spolupořádala ČSS v Blansku, Češkovicích v září. J. Sirotek přednesl společně s J. 
Weigelem, V. Ouhrabkou a F. Kudou referát o mapování systému Amatérské jeskyně na konferenci 
důlních měřičů v Mikulově.

V. Kaman reprezentoval ZO jako delegát na valné hromadě ČSS, která se konala 1.10. ve Sloupu. 
Do nového předsednictva byl zvolen J. Sirotek jako místopředseda a Z. Motyčka jako člen 
předsednictva. T. Mokrý byl zvolen do dozorčího sboru, V. Kaman jako náhradník dozorčího sboru.

ZO spolupracovala s ČHMÚ na měření teplot a vodních stavů na lokalitách vázaných na Sloupský 
potok a Punkvu. I v roce 2021 pokračovala průběžně spolupráce s Ústavem půdní biologie ČSAV a 
spolupráce s ČHMÚ na měření teplot v NSK Šachta Břoušek.

Z. Motyčka působil jako viceprezident UIS a pracoval v pracovní skupině pro mezinárodní rok 
jeskyní a krasu 2021. Ve dnech 12. a 14.9. se zúčastnil zasedání bureau UIS v Paříži. 13.9. se 
zúčastnil prezentace IYCK v sídle UNESCO, pořádané UIS. Ve dnech 29.10. - 2.11. se zúčastnil 
Národního speleologického kongresu v Mexiku, Playa del Carmen. Během letní dovolené navštívil 
lokality Chavet (replika) a Pierre St. Martin ve Francii.

M. Kučerová se zúčastnila Lezeckého den v českém krasu (Na Chlumu) v červnu. M. Kučerová 
navštívila štoly Johannes a Kohlreuter na Zlatém kopci v Krušných horách.

T. a L. Ondrouchovi navštívili 2x podzemní důl Flascharův důl u města Odry, v Oderských vrších, 
kde byla prováděna měření radiomajákem. Dále v létě navštívili doly Johannes a Mauricius v 
Krušných horách. Na podzim navštívili břidlicové doly v okolí Budišova nad Budišovkou.

Adam Pyka a Agnieszka Noculak-Pyka se zúčastnilii 55. Speleologického sympózia v Bartkowej ve 
dnech 14. - 17.10.2021.

Maciej a Aleksandra Fryn se zúčastnilli Speleokonfrontací.
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Přehled o příjmech a výdajích
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Přehled o majetku a závazcích
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