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Výroční	schůze	ZO	6-25		
 

Výroční schůze se konala v lednu 2009. Další schůze základní organizace nebyly konány, skupina se 
operativně scházela při pracovních akcích ve Sloupě, výbor se scházel dle potřeby. Různé akce, 
především pracovního charakteru se pak řešily korespondenčně, eventuelně při neoficiálních 
setkáních každou středu v týdnu. 

Zápis	z	výroční	schůze	ZO	ČSS	6-25	Pustý	žleb	
 

Restaurace Stará škola, Sloup, 17.1.2009 

Přítomní: Jan Sirotek, Zdeněk Motyčka, Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Vít Kaman, Petr Celý, František 
Musil, Tomáš Ondrouch, Ludmila Ondrouchová, Zdeněk Frgala, Pavel Kolařík 

Omluvení: Helena Sedláková, Iva Růžičková, Vladimír Rákos, Patrik Merta 

Program: 

1. Členové ZO byli seznámeni s bezpečnostní směrnicí ČSS, což stvrdili svými podpisy. 

2. Schůze ZO jednohlasně schválila výroční zprávu. 

3. Finanční zpráva: K 31.12.2008 bylo na účtu ZO vedeném u ČSOB 135.697,56 Kč. V pokladně je 
momentálně 8.266,- Kč. 

4. Bylo schváleno zachování ročních příspěvků ve výši 1.000,- Kč na člena. 

5. Byl diskutován plán práce na rok 2009. Návrh na elektrifikaci šachty Broušek sloužící 
k možnému vyčerpání 8. Sifonu byl schválen v rozsahu do Vintockého rozcestí. Očekávají se 
celkové náklady ve výši 50.000,- Kč. Tomáš Mokrý byl pověřen organizací tohoto projektu. 

6. Na květen byl Motyčka pověřen organizací návštěvy jeskyní ve Slovinsku – Škocjanské a 
Postojné. 

7. V termínu 21.-30.8.2009 proběhne expedice Medůza s cílem prolongace vyvěračky Jurisko 
Vreljo, průzkumem propasti Džerdab a vstupních partií jeskyně Dalovica. 

8. Janu Stankovičovi a Janu Škrlovi zaniklo členství v ČSS pro neplacení členských příspěvků po 
dobu 2 let. 

9. V. Kaman informoval o stavu materiálu. V Sloupsko-šošůveckých jeskyních je cca 50 m lan, 
v Šachtě Broušek je cca 450 m lan, převážně v komínech. Na skladě je 5 kompletních plaketek 
s karabinou mailone. Objednáno je dalších 10 ks. Lan je k dispozici cca 160 m. Skupina má 8 
transportních vaků, 2 čluny, 1 lezecké lano 40 m, příklepovou vrtačku Bosch 

10. Z. Motyčka byl pověřen objasněním zmizení promítačky na diapozitivy.  

11. T. Mokrý byl pověřen získáním zapůjčeného vrátku zpět do skladu skupiny. 

12. Skupina společně s Mokrým, Motyčkou, Kamanem a Sirotkem zakoupila kompresor na plnění 
tlakových lahví. 

13. Skupina zahájila nákup nového přístroje pro měření jeskyní postaveného na dálkoměru Disto 
A3. 

14. Byl domluven nákup 200 m lana a potápěčského bubnu. 
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15. Byl zvolen výbor ve složení Sirotek – předseda, Ondrouchová – pokladník, Kaman – hospodář. 

16. Sirotek zjistí možnost změny sídla ZO ze Zikova na Olšová. 

17. Byla diskutována otázka www prezentace skupiny. Sirotek byl pověřen zpracováním projektu. 
Do 31.3.2009 mohou členové skupiny dodávat podklady. 

Diskuze 

18. Musil navrhl dolezení komínů ve Sloupském koridoru Amatérské jeskyně a akci k 60. výročí 
sestupu do Černé propasti ve Sloupsko-šošůvecké propasti. 

19. Sirotek informoval o připravovaném dni otevřených dveří v Amatérské jeskyni u příležitosti 
40 let od jejího objevu. Skupina se usnesla o zajištění jednoho dne prohlídek. Současně se 
plánuje seminář. 

20. Mokrý navrhl nábor nových členů.  

21. Diskuze o problematice vztahů František Musil versus ZO. Proběhla rozsáhlá diskuze, na konci 
kteréž se hlasovalo o otázce: 

„Má František Musil zůstat v ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb?“ 

 Hlasování dopadlo výsledkem: 1 pro, 5 proti, 5 se zdrželo, čímž byl František Musil vyloučen 
ze ZO ČSS, z důvodů porušování dobrých mravů. 

Činnost	výboru	základní	organizace	
 

Výbor základní organizace působil v r. 2009 v tomto složení: 

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

Výbor se v tomto roce zaměřil na organizaci ZO. Zajistil konání výroční schůze a domluvil termín a 
místo konání. Dále výbor řešil a organizoval všechny prováděné práce především na lokalitě Nový 
Sloupský koridor. Dále pracoval na organizování zahraničních speleologických akcí a jejich 
technickému zabezpečení.  Hospodář průběžně zajišťoval obnovu a údržbu materiál. 
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Členská	základna:		
 

V roce 2007 měla Pustožlebská skupiny tyto členy, čestné členy a čekatele: 

clenstvi PRIJMENI JMENO PRUK
AZCSS 

DATNAR ULICE PSC MESTO TELEFON EMAJL 

řádný Celý Petr        

řádný Frgala Zdeněk        
řádný Gajdošík Jan        
řádný Grošek Roman        

řádný Grošek Kamil        
řádný Kaman Vít        
přispíva
jící 

Kolařík Pavel        

čestný Mayer Stanislav        
přispíva
jící 

Merta Patrik        

řádný Mokrý Tomáš        

řádný Motyčka Zdeněk        
řádný Ondrouch Tomáš        
řádný Ondrouchová Ludmila        
řádný Rákos Vladimír        

řádný Růžičková Iva        
čekatel Sedláková Helena        
řádný Sirotek Jan        
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Finanční	hospodaření	
 

V roce 2009 hospodařila ZO s těmito výsledky: 

Stav k 1.1.2009 k 1.1.2010 rozdil 
účet 135 697,56  98 140,48  -37 557,08  
pokladna 8 266,20  5 909,30  -2 356,90  
č.f. 45 613,70  7 127,60  -38 486,10  

 

Materiál	
 

K 20.1.2010 disponuje ZO následujícím materiálem: 

Spotřební	materiál	sklad:		
 

• Lana speleo: sklad zůstatek z 2008 120 m. + 200 m nákup, celkem 320m. Spotřeba 51 m – 

MNE, Banát, Koridor. Stav sklad 12. 2009. 269 m. v délkách 7, 14, 15, 33 a 200 m.  

• Jistící lano dynamické 40 m. (Zdenál) 

• Vystrojovací materiál: plakety 24x, karabiny M 21x, kotvy 8/75 14x, 8/110 3x, 10 11x.  

• Vrtáky SDS: 6-4x, 8-4x, 10-2x, 12-1x, 14-2x. 

• Kladka 2x 

• Nafukovací člun  

• Cívka (buben) Lola 2x  

• Vodící šňůra 1 km (Zdenál)  

• Kopáček 2x  

• Sekáč plochý 1x  

• Karbit 100 kg (Zdenál)  

• Kabel el. 800m. (Koridor)  

Inventární	materiál	sklad:		
 

• Aku vrtačka Bosch + příslušenství 1 x akumulátor, nabíječka, sklíčidlo.  

• Přídavný akumulátor 24V.  

• Kompresor Astra V32 E + příslušenství přídavný filtr.  

• Měřící přístroj DistoX 

• Motorová pila. (Janek) 

• Čerpadlo KDFU 80 (8.sifon) 
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Popularizační	a	prezentační	činnost	v	roce	2009	
 

Skupina prezentovala svoji činnost zejména na Speleofóru 2009 ve Sloupě v Moravském krasu. 

Jednotliví členové pak v rámci svých možností rovněž reprezentovali ZO Pustý žleb a ČSS v dalších 

periodikách. Roman Grošek dokončil a na několika festivalech prezentoval film Planina. 

Tomáš Mokrý a Zdeněk Motyčka se zúčastnili Speleomeetingu v dubnu na Slovensku. Zdeněk 

Motyčka na Mezinárodním speleologickém kongresu v USA prezentoval výzkumy v Amatérské 

jeskyně a na poloostrově Yucatán v Mexiku a dále propagoval pořádání dalšího kongresu v roce 2013 

v USA. V rámci kongresu navštívil turisticky přístupné jeskyně Sonora a Cave Without Name. 

Zdeněk Motyčka a Tomáš Mokrý se podíleli na přípravě jeskyně Pojďte s námi do jeskyně v Národním 

muzeu u příležitosti 30. výročí založení ČSS. 

Ostatní	činnost	
 

Zdeněk Motyčka pracoval v ČSS ve funkci předsedy, Jan Sirotek vedl komisi pro speleopotápění. Na 

podzim 2009 se Zdeněk Motyčka, Tomáš Mokrý a Jan Sirotek stali členy přípravného výboru pro 

Mezinárodní speleologický kongres v roce 2013. Členové skupiny se zúčastnili semináře o Amatérské 

jeskyně. 

Činnost	v	ČR	
 

Hlavní lokalitou byla jako i v minulých letech Šachta Broušek zpřístupňující jeskynní systém na 

Sloupském potoce mezi Sloupsko-Šošůvskými jeskyněmi a Novou Amatérskou jeskyní. Činnost na 

této lokalitě je detailně popsaná v samostatné kapitole a bádacím deníku. 

V. Kaman se zúčastnil několika akcí ZO ČSS Jihomoravský kras na průzkumu jeskyní v okolí Mikulova a 

Tišnova. 

Tomáš Ondrouch ve spolupráci se skupinou Kerberos provedl zaměření jeskyně Ovčín za pomocí 

radiomajáku. 

Činnost	v	zahraničí	
 

V květnu byla podniknuta poznávací expedice do Slovinska. Následně se někteří členové zúčastnili 

expedice do jeskyně Kačna Jama, taktéž ve Slovinsku. 

Z. Motyčka se zúčastnil Mezinárodního speleologického kongresu v USA. 

Z. Motyčka se zúčastnil v srpnu pracovní akce v jeskyně Lecheguila v USA. 

Na konci srpna proběhla tradiční expedice do Černé Hory na planinu Dalovica. 
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Na podzim proběhla akce do Rumunského pohoří Banát, během níž byla prolongována vyvěračka 

Jasanka, viz samostatná kapitola. 

 Lída a Tomáš Ondrouchovi v prosinci pomáhali maďarským kolegům se zaměřením koncových partií 

jeskyně Kossuth Barlang vůči povrchu s pomocí radiomajáku.  

Výjimky	
 

ZO v průběhu roku zažádala o výjimku na průkopové práce na lokalitě Šachta Za Evropou a Indií. Tato 

žádost byla z důvodu formálních nedostatků zamítnuta. V příštím roce se předpokládá podání nové 

žádosti. 

ZO ČSS Plánivy byl předložen projekt na průzkumné práce v jeskyni Nová Amatérská. ZO Plánivy 

následně zažádá o udělení výjimky.  

ZO se vyjádřila k návrhu O. Štose ohledně komerčního provádění v severní části MK následovně: 

• Speleoferrata v SŠ jeskyních v části Staré skály – bez výhrad 

• Provádění v NSK - nesouhlasně 

Nový	Sloupský	koridor	-	výzkumy	a	objevy	roku	2009	
 
Po roce 2008, jež dopřál naší ZO 6-25 Pustý žleb dosud nevídané objevy v Jeskyních pod šachtou 

Břoušek, tedy v systému mezi spodními patry Slousko-šošůvských jeskyní a Amatérskou jeskyní, 

s novou energií a s vědomím, že vrtkavá Fortuna nám nemůže rok co rok dopřávat kilometrových 

objevů, pustili jsme se do dalších výzkumů, abychom svojí usilovnou prací v podzemí opět rozšířili 

naše, pohříchu již neskromné, penzum vědomostí o průběhu podzemního  Sloupského potoka a 

jeskynních prostor na jeho průběh se vážících.  

Objevy	za	9.	sifonem	
 

9. sifon v Jeskyních pod šachtou Břoušek byl objeven Pustožlebskou skupinou ČSS v roce 2000, tehdy 

ještě při akci ze strany Amatérské jeskyně. Tento sifon, uzavírající chodbu Do Žlebu, nazvanou tak pro 

svůj směr rovnoběžný s prvním úsekem Pustého žlebu na povrchu, dlouhou dobu ukrýval našim 

zrakům tajemství halící za svými vodami. Nachází se na konci 80m dlouhé přístupové chodby, mířící 

sem z největší dómovité prostory v chodbě Do Žlebu. Po tento dóm je chodba Do Žlebu poměrně 

pohodlně přístupná, s občasnou nutností plazení, dále k sifonu je však vystřídaná téměř spojitou 

plazivkou, místy vylepšenou nevábnými, silně bahnitými úseky. Již při druhé akci k tomuto sifonu, 

kterou jsme podnikli ještě v roce 2000, při které byly zmapovány všechny nově objevené prostory 

v této chodbě, byl zaznamenán pokles hladiny sifonu asi 5cm pod strop, který nás však tehdy marně 

vybízel k exploraci. Od této doby však kýžený okamžik poklesu sifonu ne a ne znovu nastat. Při 

průběžných kontrolách stavu hladiny v 9. sifonu bylo možno pozorovat vodní stavy zjevně 

nekorespondující s hydrologickými poměry na povrchu. S postupem času, a se vzrůstajícím 

množstvím pozorování hladiny v sifonu, lze subjektivně formulovat hypotézu o zhruba tříměsíční 
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prodlevě v reakci hladiny sifonu na vodní stavy na povrchu a celkové srážkové úhrny v danou dobu. 

Nejnižší stavy, vždy pozorované na počátku zimy, zřejmě odrážejí sucho v letních měsících. Zajímavou 

skutečností je, že přibližně stejný režim kolísání hladin má i jezírko před Chodbou Obřích hrnců v jiné 

části jeskyně (nachází se v tzv. Spojce do Šošůvky), které s 9. sifonem nijak nesouvisí. Koncem roku 

2008 obě hladiny téměř zmizely, koncem roku 2009 pak ve vzácné shodě podstatně poklesly.  Jak se 

po objevu ukázalo, nemá 9. sifon nižádného spojení s jakýmikoliv vodami Sloupského potoka. Je 

pouze dotován skapovými vodami z rozsáhlého přítokového systému, za ním se nacházejícím. Během 

občasných výprav k tomuto sifonu byl bezpečně upraven přístup k vodní hladině, vedoucí šikmou 

chodbou s malým závalem ve dně z dómku, vytvořeného na ose tektonické poruchy klasického směru 

SSV-JJZ, asi 20m před sifonem.  Protože žádoucí pokles vod sifonu od výše zmíněné akce stále 

nenastával, začali jsme zvolna přemýšlet o potápěčském zdolání či čerpání tohoto sifonu. 

Prozřetelnost nám však vyslala na pomoc náhodnou exkurzi Plánivské skupiny ČSS, která při běžné 

návštěvě na naší lokalitě nalezla na konci listopadu 2008  9. sifon téměř zcela bezvodý a podařilo se jí 

postoupit o 20m dále vzestupným ramenem sifonu až do dómu za sifonem, odkud další pokračování 

nebylo možné bez lezecké techniky. Tuto situaci nám Plánivská skupina promptně oznámila a 

v prosinci 2008 mohl být zahájen první průzkum prostor za 9. sifonem. Na jeho počátku bylo nutno 

udolat 15m vysoký stupeň v dómu za sifonem, později nazvaném Nautilus, čehož se bravurně zhostili 

J.Sirotek a P.Celý. Toto okno, v JV koutu dómu Nautilus, již od pohledu zespodu slibovalo další 

postup. Tato předtucha byla umocněna zjevným průvanem, vtahujícím páry z přítomných speleologů 

dále, do tušeného pokračování. Tento předpoklad se splnil beze zbytku, díky nálezu členitého a 

komplikovaného přítokového systému nad ním. První objevenou prostorou nad dómem Nautilus byl 

rozsáhlý Pondělní dóm, při dalších exploracích pak následovaly objevy dalších vertikálních a 

horizontálních úseků nad Pondělním dómem a v jeho okolí. Při první akci v roce 2009 se pak 

V.Kamanovi a T.Mokrému podařilo proniknout do rozsáhlé odbočky nazvané Novoroční chodby, 

které byly při následných akcích dále prolongovány. Průběžně byla pochopitelně pořizována 

dokumentace všech objevů. V této činnosti nás úspěšně popoháněla stále se zvyšující hladina 9. 

sifonu, který od počátku roku 2009 stále stoupal. Při bádací akci koncem února 2009 poskytoval zde 

se plazícím badatelům pouze 10-15cm vzduchu nad svojí hladinou, aby se pak posledního únorového 

dne roku 2009 potměšile uzavřel. Jakkoliv jsme byli vytížení další explorační činností v jiných částech 

Jeskyní pod šachtou Břoušek, neopominuli jsme tentokrát žádné příležitosti bedlivě sledovat vodní 

stavy v 9. sifonu – a hle!!!! Počátkem listopadu 2009 nám vody sifonu opět, nyní však v nevelkém 

rozsahu, odhalují klenbu stropu a dovolují nám, za cenu kompletní koupele, proplazit se za něj, 

abychom mohli pokračovat v dokumentaci objevů za ním a nových exploracích. Jelikož se sifon 

nepochybně opět brzy uzavře, byla zde instalována pevná hadice, která umožní v budoucnu sifon 

kdykoliv vyčerpat, odvedením jeho vod do propástky v dómu chodby Do Žlebu.  

 

Speleologický	popis	prostor	za	9.	sifonem	
 

Jak vypozorováno v průběhu let následujících po objevu 9. sifonu, jeho délka kolísá, jak nyní již víme, 

v závislosti na síle přítoku skapových vod, za ním se nacházejících. Při nejvyšších vodních stavech je 

hladinu sifonu možno konstatovat již přímo pod dómem na tektonice SSV-JJZ, který vstupu do sifonu 

bezprostředně předchází. Tato puklinovitá prostora, šíře 1-3m, o délce 8m a výšce až 5m, dovoluje ve 

svém jižním cípu nalézt do šikmé chodbičky cca 80x80 cm, jejíž dno je vyplněno vápencovými bloky, 
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místy promísenými valouny kulmských břidlic.  Po čtyřech metrech šikmého sestupu již chodba 

nevelkých rozměrů nabývá téměř horizontálního charakteru a dovoluje postup chodbou o výšce asi 

1m až k obvyklé hladině sifonu o 15m dále. Ještě před touto hladinou, směrem na JV, se odpojuje 

úzká chodbička, která se zdá být perspektivní stran dalšího výzkumu. Za zmíněných obvyklých 

vodních stavů bývá sifon uzavřen zhruba o 60-100cm. V průběhu října a listopadu 2009 zde byl 

pozorován pokles vodní hladiny v sifonu o 10-15cm za týden. Při otevření sifonu je nutno pokračovat 

asi 60cm vysokou chodbičkou, pohříchu povětšinou spodní částí těla ponořenou v nevábně studené 

vody. Za situací, kdy je sifon otevřen jen zlehka, je nezbytné absolvovat kompletní zanoření do jeho 

vod a pouze lapat po vzduchu nad jeho hladinou. Vzestupná část sifonu je tvořena šikmým, silně 

písčitým svahem, místy o výšce pouze 50cm. Tato místa by nepochybně poněkud potrápila případné 

potápěčské odvážlivce, kteří by hodlali zdolat 9. sifon zanořením se do něj za vyšších vodních stavů. 

Posléze vzestupná část sifonu přechází v dóm Nautilus, velikosti přibližně 15x5m o výšce 15m. V první 

části dómu, v jeho levé - JZ části se nachází asi 2m široká odbočka, záhy téměř uzavřená sedimentem. 

Pod stropem je možno nahlédnout do jejího pokračování, případné bádání zde by však znamenalo 

nevratné poškození krásné sintrové a krápníkové výzdoby. Naproti této chodbičce, pod skalní kulisou 

je komín, uzavírající se neprůlezně ve výšce asi 5m. Ve směru k JZ písčité dno dómu Nautilus stoupá 

směrem pod okno, jež vede k dalšímu pokračování.  Pod oknem se nalézá větší množství ostrohranné 

proprané vápencové suti, místy i s valouny kulmských hornin. Z tohoto místa je patrný odtok 

skapových vod směrem k sifonu. Pro přístup do dalšího pokračování je nutné zdolat 15m vysoký 

stupeň, vystrojený lanem.  Kolmé stěny dómu Nautilus posléze přecházejí do šikmé chodby, která po 

3metrech ústí do rozlehlého, mimořádně členitého Pondělního dómu o šířce 6-10m  a délce asi 

15metrů. Spodní část dómu je zcela prostá sedimentů, stěny jsou silně erodovány, místy je přítomna 

bohatá krápníková výzdoba, dno je vyplněno shlukem vápencových bloků střední velikosti. V tomto 

dómu se stékají skapové vody z mnoha drobných a několika větších odboček, které jsou posléze přes 

dóm Nautilus odváděny do 9. sifonu. První odbočka z dómu vede východním směrem, kde po zdolání 

dvou skalních stupňů celkové výše 5m, lze proniknout do chodbičky za výrazným, velkolepým skalním 

mostem, který je charakteristickým prvkem dómu. Chodbička po třech metrech ústí do krásné 

Kalcitové propástky hloubky 3m, na jejímž dně je sbor kalcitových bloků. Při SZ stěně propástky, na 

jejím nejnižším místě, lze nahlédnout do vertikálního pokračování, vržený kámen zde padá odhadem 

5m hluboko. Další pokračování by bylo možné přehrazením propástky v její půli, pro deponování 

těženého materiálu, a následném rozebrání závalu ve dně, což by zajisté byla činnost silně 

dobrodružná. Nad propástkou se nachází soustava propojených komínů a vertikálních plazivek, do 

nichž lze nastoupit jak z propástky, tak i z počátku chodby před samotnou propástkou. Celá tato část 

je poněkud nestabilní, propástky a pukliny jsou od sebe odděleny tenkými korodovanými kulisami, 

místy jsou i volné bloky. Tento drobný labyrint nebyl dosud detailně prozkoumán a zmapován. 

Nejvyšší dosažené místo je asi 10metrů vysoko od vstupu do propástky. Další pokračování 

z Pondělního dómu vede směrem na S, kde za výraznou skalní kulisou lze zdolat 5m vysoký skalní 

stupeň. Za ním následuje krátký horizontální stupeň a další vertikální pokračování. Na přepínce se 

směry postupu dělí, směrem na S a SV lze po šikmém svahu proniknout do dalšího dómu velikosti asi 

5x9m. Směrem na východ lze pozorovat propojení těchto částí s chodbičkou vedoucí ke Kalcitové 

propástce. Dno tohoto šikmého dómu je již pokryto kromě vápencových bloků a kulmských valounů i 

jemným hlinito-písčitým sedimentem. SV směrem je možné proniknout do šikmého závalovitého 

pokračování, kde lze oblézt rozsáhlý sbor balvanů a vrátit se do dómu jinou cestou. V těchto místech 

byl pozorován vtažný průvan. Vpravo od tohoto závalu lze vystoupit až na vrchol dómu, odkud 

pokračuje úzká puklinovitá chodbička, ze které lze na dvou místech proniknout do spletité 
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komínovité soustavy, tvořené převážně velmi úzkými vertikálními chodbami s občasnými 

horizontálními propojkami, asi o 15m výše. Průzkum a mapová dokumentace v těchto místech nebyla 

dosud zcela dokončena. Z přepínky pod tímto dómem lze traverzem doprava nad Pondělním dómem 

dosáhnout výrazného skalního okna. Krátká horizontální chodba zde, výšky asi 2,5m, je vystřídána 

vertikálním úsekem asi 8m vysokým, který přechází do výrazného horizontu SSV směru. Chodba končí 

velmi nadějným závalem.    

Nejvýraznější pokračování z Pondělního dómu vede, jak už to tak bývá, tou nejmenší chodbičkou 

nenápadně se otevírající v jeho jižním koutě nad výrazným sintrovým vodopádem, jehož je právě tato 

chodbička zdrojem. Pro průzkum této části jeskyně  - Novoročních chodeb je nutné absolvovat 

převlékání do čistých overalů, aby byla co nejméně poznamenáma sintrová výzdoba. První část velmi 

pěkně vyzdobené chodby vede šikmo po sintru směrem vzhůru profilem 0,8x1,2m, na výrazné 

rozcestí. Směrem na S pokračuje puklinovitá chodba, kterou lze poměrně obtížně vystoupit do 

členitého horního patra, přičemž jedna z jeho chodeb se spojuje s Novoročními chodbami asi o 15m 

dále. Také tato část jeskyně dosud není zmapována. Směrem na S z rozcestí pokračují objevy 

chodbou výšky asi 1,5m a šířky 1m s krásným podlahovým sintrem stále šikmo vzhůru. V jednom 

místě se chodba rozdvojuje, aby se posléze, o 8m dále opět spojila. Místy jsou zde podlahové sintry 

prolomeny až na své bahnité podloží, což poněkud zeslabuje snahy zde se pohybujících badatelů o 

zachování neposkvrněnosti svých právě převlečených overalů.  Před začátkem zmíněného rozdvojení 

a za jejím koncem jsou dvě mimořádně zajímavé odbočky směrem na S a SZ. I když obě končí 

neprůlezně, vylité podlahovým sintrem a v puklinách, právě ony jsou zdrojem všudypřítomného 

sintru. Zároveň se jedná o nejvyšší místa Novoročních chodeb, nad nimiž se patrně nachází další 

pokračování. Tato domněnka je zesílena nálezem čerstvých netopýřích exkrementů v těchto místech. 

Je zřejmé, že tyto přítoky zde vytvářejí dva odtokové systémy – jeden přes dómy Pondělní a Nautilus 

k 9. sifonu a druhý přes spodní patra Novoročních chodeb do dosud neznámých prostor.  O zhruba 

10m dále, za SZ odbočkou, se nachází propástka vedoucí do silně zasintrované a krásně vyzdobené 

pukliny, do které lze sestoupit další propástkou od asi 10m dále. Na dně této pukliny je překrásné 

jezírko. Na jeho břehu byl pozorován uhynulý netopýr, který bohužel nemohl být detailně probádán. 

Pro přístup k nebožtíkovi by musela být porušena krásná výzdoba v těchto místech. Do spodního 

patra Novoročních jeskyní je možný ještě i další přístup tzv. Poslední propastí, pod níž se nalézající 

dómek se připojuje od V k propástce sestupné. V místech, kde se tyto chodby spojují, se nalézá 

překrásné jezírko, které vyplňuje dno chodby, za našich explorací však bezvodé. Zejména na stěnách 

v těchto místech se nalézají pěkně vyvinuté sintrové útvary, vzniklé díky kolísající hladině jezírka. 

Pokračování z těchto míst Novoročních chodeb vede sestupnou chodbou velikosti přibližně 2x1m o 

10m dále, kde se rozléhá unikátní, vyzdobené a poměrně rozsáhlé, asi 8m dlouhé jezírko. Je zde 

dokonce v jezírku několik útvarů připomínajících spodní část známého Svícnu ze Slousko-šošůvských 

jeskyní. I toto jezírko bylo v době našich explorací v zimě 2008 a 2009 prosté vody. Směrem na SZ 

z jezírka odbočuje vzestupná, silně zabahněná chodba, což je hodné podivu, neboť se jedná o 

prakticky jedinou sedimentární výplň zde, kde jsou všudypřítomné sintry. Odbočka se posléze lomí 

směrem na J, poté se rozdvojuje. Obě pokračování však vedou do shodné odbočky o 10m v hlavní 

chodbě dále vlevo. Chodba v těchto místech stále klesá až k drobnému horizontu na SZ, kde je na 

dvou místech prolomen podlahový sintr. Následuje kalibrační úžina mezi stropem a sintrovým 

příkrovem, která byla dosud pouze jednou zdolána J. Gajdošíkem. Za ní se chodba podstatně zvětšuje 

na tunel výšky asi 2,5m a šířky 1-2m, stále však silně klesajícího sklonu, se silnou erozní modelací. 

Chodba je posléze, po asi 30m od úžiny, zcela uzavřena podlahovým sintrem a nánosem bahna 
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z drobného přítoku pod skalní kulisou. Je zjevné, že destrukcí sintru by bylo možné dosíci dalšího 

pokračování.    

 

Zhodnocení	situace	za	9.	sifonem	Jeskyní	pod	šachtou	Břoušek	
 

Postupem za 9. sifon se podařilo objevit rozsáhlý přítokový systém za ním se nalézající. Je 

pravděpodobné, že geneze tohoto přítoku souvisí se starými ponory Sloupského potoka ve vyšší etáži 

žlebu, dnes již vyřazenými z činnosti. Konec prostor za 9. sifonem směřuje k výrazné depresi na levé 

straně prvního zákrutu Pustého žlebu. Nad touto depresí se nachází útvar, jevící se jako relikt 

zborceného dvojzávrtu, který může mít souvislost s přítoky v Novoroční chodbě a v Pondělním dómu. 

Také nálezy guána a uhynulého netopýra predikují souvislost Novoročních chodeb s dalšími 

jeskynními prostorami, potažmo s povrchem. Bude tedy nutné upřít naši pozornost i tímto směrem. 

Délka dosud zmapovaných úseků za 9. sifonem je téměř 300m, dále je možné odhadnout, že zhruba 

dalších 100metrů známých prostor na své zmapování čeká. Nejnižší místo – koleno 9. sifonu se nalézá  

387,58 m. n.m., nejvyšším změřeným bodem je pak horizont nad oknem v Pondělním dómu a to 

438,7 m.n.m., prozatímní denivelace tedy činí přes 51metrů. Další, dosud nezmapované komíny nad 

horní částí Pondělního domu zasahují odhadem ještě asi o 10m výše.  Možnosti dalšího postupu 

skýtají pak především Novoroční chodby, možné překvapení pak nelze vyloučit ani při dokončení 

průzkumu řady komínů nad Pondělním dómem.  

 

Elektrifikace	8.	sifonu	a	čerpací	pokusy	tamtéž	
 

Řada potápěčských průzkumných akcí zorganizovaných do 1400m dlouhých objevů učiněných za 8. 

sifonem Jeskyní pod šachtou Břoušek v roce 2008, nás vedla k rozhodnutí pokusit se zmíněný sifon 

vyčerpat. Neustálá nutnost prostupovat tento sifon pomocí potápěčské techniky, obtíženi 

transportními vaky s materiálem pro další explorace za sifonem, nám přinesla řadu obtíží a 

nebezpečných situací při postupu členitou a nízkou vzestupnou části tohoto sifonu. Průzkum v této 

rozsáhlé části jeskyní přitom teprve započal a úkoly, jež nás za ním očekávají, si žďají pohodlnějšího a 

bezpečnějšího přístupu. Za nemalých nákladů byl proto zakoupen odolný kabel zvíci 800m, spolu 

s příslušným instalačním materiálem a výkonným čerpadlem KDFU 80. K prvnímu čerpacímu pokusu 

jsme přistoupili koncem července 2009.  Z 8. sifonu bylo instalováno 120m hadic, odvádějících 

čerpanou vodu až pod Velký dóm na počátku Šošůveckého koridoru, odkud otékala do aktivu 

Sloupského potoka, vytékajícího ze  3.sifonu dále  k 2.sifonu a k Amatérské jeskyni. Průběh čerpání 

však byl tristní. Počáteční pokles o 10cm za 15minut nás sice navnadil k urychleným výpočtům, jak 

rychle se nám sifon touto rychlostí podaří vyčerpat, aniž bychom tušili, že to byl poslední pokles vod 

v tomto sifonu, kterého nám bylo při tomto čerpacím pokusu dopřáno. Následovaly drobné problémy 

s netěsnými hadicemi, které se nám však podařilo promptně vyřešit, nicméně za celkových 24 hodin 

čerpání se nám nepodařilo hladinu snížit o více než zmíněných 10cm. Zajímavý poznatek pak nastal 

po vypnutí čerpadla, kdy vody 8.sifonu okamžitě nastoupaly na úroveň, kde čerpání začalo. S čerstvě 

nabytými zkušenostmi nám bylo jasné, že k dalšímu čerpacímu pokusu musí být posílena technika. 

Další čerpací pokus pak probíhal 14.-15.8. 2009. Díky zapůjčení dalšího čerpadla KDFU 80, jímž nám 
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laskavě vypomohli kolegové Plánivské skupiny ČSS, a instalaci dalších hadic mohla být čerpaná 

kapacita zdvojnásobena. Při tomto čerpání nám několikrát opakovaně selhala technika, nicméně 

během funkční části čerpacího pokusu se dalo konstatovat, stejně jako při prvním pokusu, nejdříve 

rychlý úbytek prvních 10cm, poté pak nastal velmi pozvolný další pokles hladiny. Pokud by 

pozorovaná rychlost poklesu hladiny zůstala i nadále konstantní, pak je možné usoudit, že by 

žádoucího snížení hladiny, za použití dvou čerpadel, bylo možné dosáhnout po 3-4denním 

kontinuálním čerpání. Stejně jako při prvním pokusu se opakoval jev okamžitého návratu čerpané 

hladiny na počáteční úroveň a to v jak v případě ukončení čerpacího pokusu, tak i při nastalých 

poruchách. Jak bylo zjištěno J.Sirotkem při naší první exploraci tohoto sifonu v roce  2000, 8.sifon je 

sice až 16m hluboký, kde končí v úzkých profilech, nicméně pro přístup do nově objevených částí za 

ním je nutné vyčerpat  pouze jeho levou část, přibližně do hloubky 4,5m , což se sice zdá jako úkol 

snadný, nicméně naše dvě usilovná snažení v 8.sifonu, pro které snad neexistuje lepší označení než 

„čerpací pokus“,  nás vyvedla z omylu.  Jelikož nás však Sloupský potok zatím odrazil pouze dvakrát, 

čímž rozhodně nedosahujeme kvalit prof. Absolona, jenž byl, dle vlastních slov, Punkvou odražen 

celkem osmnáctkrát, rozhodně budeme v našem snažení o eliminaci 8. sifonu pokračovat. 

 

Hydrologie	Sloupského	potoka	ve	světle	nových	poznatků		
  

Díky dvojici čerpacích pokusů v 8. sifonu můžeme se nyní pokusit formulovat hypotézy, vysvětlující 

jejich průběh.  Je již zřejmé, že 8. sifon není v žádném případě izolovanou vodní nádržkou, nýbrž že 

má dalekosáhlá spojení s jinými vodními hladinami. Zejména průběh čerpacího pokusu č.2, kdy z něj 

bylo vymístěno odhadem 1mil. litrů vody s nicotným efektem, nás nutí k hlubokému zamyšlení nad 

touto skutečností. Prvním poznatkem rozhodně může být hypotéza hovořící o tom, že vody nalézající 

se asi 15m vzdáleny od 8.sifonu - pod Bahnopádem Khumbu , o nichž jsme se domnívali, že během 

čerpání mohu pozvolna prosakovat  přes štěrky a sedimenty, oddělující tyto hladiny zpět do 8.sifonu, 

mají jistojistotně i jiné propojení, zřejmě přes hlubší části obou hydrologických objektů. Bude tedy 

vhodné realizovat potápěčský průzkum i v hlubokých a obtížně přístupných hladinách pod 

Bahnopádem Khumbu.  Druhá myšlenka nás zavádí poněkud proti proudu sloupských vod. Jak již 

pečliví čtenáři výbojů Pustožlebské skupiny z minulých let, jakož i jiné hodnotné literatury o tématu 

Sloupského potoka jistě vědí, hlavní část sloupských vod, mizící v ponorech Starých skal za 

Hřebenáčem, posléze dotující Wankelovo jezírko ve spodních patrech jeskyní Sloupsko-šošůvských, 

dále pak vyvěrající z přítokového sifonu na dně Černé propasti a odtékající směrem k Palmové 

propasti, od těchto míst svůj podzemní průběh dosud úspěšně ukrývá. Za mírně zvýšených vodních 

stavů je sice aktivován odtok přes Nový Sloupský koridor  na trase mezi sifony č.7,6 a 5 k sifonům č.4 

a č.3., nicméně za  nižších vodních stavů  mizí Sloupský potok někde mezi Černou a Palmovou 

propastí, aby poté vyvěral až v sifonu č.3. Položíme-li si otázku o průběhu těchto podzemních vod, je 

nutno objektivně přiznat, že o něm nevíme nic. Vyjma snad skutečnosti, že tato podzemní cesta bude 

někde limitována škrtícím místem, jež způsobuje vzedmutí hladiny těchto podzemních vod a aktivaci 

cesty přes další sifony Jeskyní pod šachtou Břoušek. Jelikož však dosud neznámá hlavní cesta 

sloupských vod mezi Černou propastí a 3. sifonem existuje, je nutno si z logiky věci položit otázku, 

zdali svým okrajem nemůže zasahovat tektonickou linii SSV–JJZ, na níž je vytvořen Šošůvecký koridor 

a odvádět své vody i do jeho hydrologických objektů. Logiku by to mělo, sifon č.3 - hlavní vývěr 

sloupských vod, se nachází poblíž zmiňované tektoniky. Pro zodpovězení této otázky byly zahájeny 
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dvě výzkumné aktivity. Jednak byla, velmi přesnými metodami, provedena nivelace mezi hladinami 

v 8. sifonu, vod pod Bahnopádem Khumbu a 3. sifonem. Zároveň byla v těchto místech instalována 

měřidla, kterými bude možné sledovat interakce hladin při zamýšleném čerpacím pokusu č.3. 

Nivelace mezi 135m  vzdálenými hladinami sifonů S3 a S8 nám sdělila, že rozdíl těchto hladin činí 

nicotných 10cm, což v žádném případě neodpovídá spádovým křivkám známým z Amatérské jeskyně 

a spíše napovídá možnosti komunikace obou hladin. Zároveň byla zahájena příprava hydrologických 

výzkumů ve spolupráci s UK Praha, která spočívá v realizaci barvících pokusů, zkoumání vlastností 

odebraných vzorků vod a dalších místních měřeních, která mohou přinést mnoho validních indicií pro 

interpretaci zmíněných hypotéz. Již první výsledky měření potvrdily morfologicky pravděpodobnou 

skutečnost, totiž přímou komunikaci mezi 8. sifonem a drobnou ručejí pod Velkým dómem 

v Šošůvecké koridoru, poblíž 3. sifonu. Pouze vyhodnocení obou právě prováděných aktivit nás pak 

může přivést ke scénáři dalších čerpacích pokusů v 8. sifonu a tudíž dosažení možnosti žádoucích 

průzkumů na jeho „odvrácené straně“.  

 

Poznámka	historická	a	názvoslovná		
 

První objevy v podzemních prostorách, jež dnes nazýváme Jeskyněmi pod šachtou Břoušek, byly 

uskutečněny v roce 1989. Tři průzkumné akce byly tehdy zorganizovány Geografickým ústavem ČSAV 

a ze strany Amatérské jeskyně se při nich potápěčům skupiny ČSS 6-09 Labyrint podařilo objevit nové 

prostory délky 1155m, nacházejících mezi sifony, dnes známými  jako s1-s4. Tyto objevy byly 

důsledně označovány jako „nové objevy ve Sloupské větvi Amatérské jeskyně“ a to v obou 

publikovaných pracích o těchto objevech ( M. Piškula  a J.Přibyl, obě práce z roku 1990).  Objevené 

prostory tedy nebyly nijak konkrétně pojmenovány. Další průzkum ve Sloupském koridoru Amatérské 

jeskyně pokračoval až od roku 1992, díky působení Pustožlebské skupiny, od roku 1999 pak probíhaly 

i potápěčské průzkumy za koncovým sifonem Sloupského koridoru Amatérské jeskyně, které 

vyvrcholily v roce 2005, otvírkou šachty „Břoušek“  do prostor za sifony. Na počátcích průzkumu jsme 

část za koncovým sifonem, jež má skutečně charakter pokračování z Amatérské jeskyně směrem ke 

spodním patrům Sloupsko-šošůvských jeskyní, nazývali pracovně „Nový Sloupský koridor“. Toto 

pojmenování bylo i několikrát publikováno. Díky další činnosti naší skupiny však byl objeven 

komplikovaný jeskynní systém geomorfologicky náležící k více jeskynním úrovním, jež odpovídají 

různým fázím vývoje podzemních prostor na Sloupsku. Pro tento jeskynní systém, dnes již, dle 

posledních měření  5117,3 metrů dlouhý, se nám nezdá vhodné používat název, nesoucí v sobě slovo 

„koridor“, vyhrazený v Amatérské jeskyni jasně vymezeným konkrétním a rozsáhlým chodbám, jak 

vyplývá i ze smyslu tohoto slova. Zdá se nám tedy vhodnější pojmenování celého systému „Jeskyně 

pod šachtou Břoušek“, postihující lépe podstatu věci. Navíc je tento systém tvořen dvěma hlavními 

větvemi, z nichž je pro původně známou část skutečně vhodný název „Nový Sloupský koridor“, druhá 

hlavní větev, objevená v roce 2008, pak nese název „Šošůvecký koridor“.  
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Medůza	2009	
 

Na konci srpna 2009 se již po sedmé vypravili do Černé Hory jeskyňáři z několika ZO ČSS na tradiční 

expedici Medůza. Vzhledem k omezenému počtu účastníků jsme nakonec přehodnotili program 

expedice a jako hlavní cíl jsme si vytkli průzkum vstupních partií jeskyně Daloviča, zejména částí 

Srksov Pomorski Put a Veliki Lavirint. Potápění v přítokovém sifonu vyvěračky Jurisko Vreljo jsme tak 

odložili na další rok. 

Prvních několik návštěv jeskyně realizujeme v malých skupinkách a snažíme se během nich 

zorientovat v srbské mapě, kterou máme k dispozici. Vzhledem k tomu, že tato mapa není příliš 

detailní, máme zásadní problém lokalizovat jednotlivé prostory v podzemí vůči jejich obrazu na mapě. 

Během tohoto průzkumu prolézáme pečlivě i kompletní vstupní partie celé jeskyně a lokalizujeme 

všechny tři další vchody z kaňonu Bistrice. 

Nakonec se rozhodujeme napřít naše hlavní úsilí k průzkumu konce části nazvané Srksuv Pomorski 

Put (Srksova podmořská cesta). Možnosti dalšího postupu skýtá především sifon, ale i spletitý labyrint 

propastí a komínů v jeho okolí. Cesta na konec Pomorskeho Putu je přes mnoho jezer, z nichž některá 

lze traverzovat, ale do mnoha z nich je potřeba se ponořit. Podpůrný tým tyto části nejdříve 

vystrojuje lany, aby se usnadnil přístup a zejména transport potápěčského vybavení. Celá tato část 

jeskyně je zjevně mladší než hlavní tah celé jeskyně. Jedná se o nižší patro, často zaplavované vodou. 

Není zde tolik velkých dómů, chodby mají spíše charakter tlakových kanálů. 

K sifonu dopravujeme vybavení pro dva potápěče, ale rozhodujeme se pro sólový ponor s jistícím 

potápěčem pro zkrácení čekání zmrzlého a promočeného transportního týmu. Sifon je jednoduchý, 

s maximální hloubkou 3 metry a délkou 10 m. Šel by pravděpodobně překonat i na nádech. Po jeho 

proplavání jsem se vynořil v pokračování stejných rozměrů jako před sifonem. V rychlosti jsem 

proběhl pokračování v délce cca 500 m. Chodba rozměrů místy až 20 x 15 m je několikrát přerušena 

jezery, která však lze bez problémů přejít bez nutnosti plavání. Vzhledem k časovému limitu, jsem 

musel postup vpřed přerušit, ale je jasné, že jeskyně zde pokračuje a máme tak ideální námět na další 

expedice. Cestou zpět pořizuji jen orientační náčrt objevených prostor a spěchám za zbytkem týmu, 

který zatím zkoumá labyrint před sifonem. Postupně se zde podařilo prolézt všechny odbočky a 

komíny, bohužel bez negativního výsledku. Balíme tedy potápění i lezení a vracíme se na povrch. 

Proplavaný sifon dostává název „3:0“ na počet úspěchu českých fotbalistů při zápasu s bělehradským 

klubem Crvena zvezda. 

Ve zbylých dnech ještě část členů vyráží do jeskyně Daloviča na foto-dokumentační akci. V závěru 

týdne se pak rozdělujeme a opouštíme planinu, abychom si ještě užili poslední dny dovolené.. Část 

jede na Durmitor a část na Jadran. 

Expedice Medůza 2009 se zúčastnili: Petr Barák, Jindřich Dvořáček, Janek Gajdošík, Lubomír Glier, 

Tomáš Havelka, Vít Kaman, Libor Láník, Veronika Němcová, Vojtěch Pazderka, Jan Sirotek a Tomáš 

Svoboda. V průběhu expedice nás na jeden den navštívil Petr Celý s rodinou v rámci své jugoslávské 

dovolené. Náš dík patří Mitovi Dalovičovi za poskytnutí místa k táboření a zásobování místními 

pochutinami a Izovi Gušmirovičovi za pomoc při přípravě expedice. 
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Rumunsko	-	Banát	
 

Bádací akce do pohoří Muntii Locvei, Rumunského Banátu pořádáme tradičně na podzim. Má to 

několik důvodů. Počasí je většinou stabilní, i když chladné, vodní stavy na místních tocích jsou nízké. 

Jeskyně kterým jsme zde věnovali objevné úsilí jsou převážně vyvěračky menších profilů, lze tedy 

předpokládat, že při lokálních průtržích se normálně průchozí chodby oddělují i několika sifony. 

Chladné počasí nám nevadí, po několika akcích jsme si zde vytvořili dobré zázemí. Tudíž právě 

naopak, pro pěší transport na vzdálenost několika kilometrů je to tak lepší.  

Tuto akci jsme bádání věnovali hlavně jeskyni ve vyvěračce Jasanka, která se minulý rok 2008 po 

našem objevování zařadila mezi známé jeskyně návrší Dealu Coroneanti. V této vyvěračce se nám na 

závěr minulé akce podařilo proniknout do meandrující, zčásti zaplavené chodby, která nás po 80 

metrech zastavila sifonem. Po roce dozrává rozhodnutí, že tento sifon nevelkých rozměrů, který 

může být ucpán závalem, případně sedimentem,se pokusíme překonat. Učinit pokus, i přes ne příliš 

perspektivní místní situaci a složitost transportu materiálu, se v tomto případě vyplatil. Honza S. 

sotva zastrčil hlavu pod hladinu se vrací a redukujeme potápěčskou výstroj, neboť se jedná jen o 

stropní kulisu, za kterou pokračuje suchá chodba. Jeskyně se zde opravdu vynořila a až na drobný tok 

na dně chodby úzkého profilu lze opustit neustálou koupel. Charakter jeskyně se zde mění, stěny již 

nemají travertinový povlak, erozí utvořená chodba tvoří v současnosti dno téměř svislé tektonické 

trhliny. Sediment dna je ostrohranný štěrk nekrasového původu. Po 30 metrech chodba ústí do 

dómku o rozměrech 10 metrů výšky, na 5 metrů šířky. V jeho levé stěně tryská s oválného otvoru 

metr na dnem vodopád napájející jezírko na  dně. Další jediné možné pokračování se jevilo ústím 

chodby na 5-ti metrovém stupni, který se ale napoprvé pro jeho převislost nepodařilo překonat. Pro 

následující akci bylo důležité zdolat převislý stupeň a pokusit se odstranit mělký sifon. Ještě než jsme 

došli k potápěcí výstroji, sifon již nebyl. Podpůrné mužstvo nás předběhlo, odstraněním asi 40 

centimetrů vysoké hrázky hladina klesla a sifon se otevřel. Jako by bylo hned vyslyšeno, to co 

při našem snažení v Moravském krasu zůstává jen nesplněné přání. Zdoláním popsaného stupně jsme 

s dostali do dalšího pokračování meandrující chodby menších rozměrů, na jejímž dně byly často 

tvořeny jezírka s oválně opracovanými již vápencovými oblázky. Po několika meandrech jsme minuli 

výrazný komín který byl zkoumán do 10 metrové výšky a pro labilní vklíněné kamení jsme od toho 

upustili. Nedaleko za tímto místem chodba opět klesá k vodní hladině. Ihned byl učiněn pokus o 

potápěčské zdolání i této hladiny, ale pro malé rozměry v meandru pokračování chodby pod vodou 

bylo od dalších pokusů upuštěno. Na stěnách ještě před koncovým sifonem lze pozorovat 

vypreparované nekrasové horniny, tak stejně tyto výstupky brání v dalším postupu pod vodou. 

Vracející se vydýchaný vzduch na hladinu, nějaký čas odcházel někam jinam, i když potápěč byl 

nedaleko, z čehož lze usuzovat, že volná hladina může být nedaleko. Také hladina koncového sifonu, 

je položena oproti dnu dómu s vodopádem a hlavně bývalému sifonu o několik metrů výš. Do 

budoucna právě toto může být výzva a hladinu snížit samospádem.  

I při této akci se nám podařilo ve vyvěračce Jasanka najít další pokračování a zpřístupnit ho takřka 

suchou nohou. Jeskyně samotná dnes čítá 150 metrů polygonu s denivelací 10 metrů. I když se ráz 

jeskyně za sifonem hodně změnil, jedná se neustále o velmi mladý odvodňovací systém, který 

rozhodně nepřináší odpověď na původ travertinových kaskád spadajících do údolí Vranovce pod 

vyvěračkou.  
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Akce se účastnili: Petr Celý, Zdenek Frgala, Janek Gajdošík, Vít Kaman, Vojtěch Pazderka, Honza 

Sirotek a Jan Vašík.  
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Bádací	deník	2009		
V. Kaman 

 

 

NSKoridor,	Nautilus	II.,	Sobota	10.	1.	2009.		
 

Zdravím v novém roce tak nám začalo bádání s letopočtem 2009. Pro velkou trému z novoročního 

bádání jsme se sešli jenom dva já a Bim a jeho oblíbené DNES. Já jsem si je ze schránky nevybral a tak 

jsem si připadal v bufetu přebytečný, ještě že se naše milá motorkářka dobře vyspala a byla 

neobvykle sdílná, doslova k nakousnutí. Na bádání v takovém mrazu B. směrnice nic nedoporučují, 

ale lze doporučit vyhřáté holínky, nemohli jsme je dostat na nohy. Na příští akci jsem vymyslel 

zlepšovák, obuji se již doma. Vypravili jsme se kam jinam než za 9. sifon. Pro lepší orientaci by Honza 

mohl horní dóm nějak pojmenovat, třeba Plánivský For (fór) odvozeno od Rov, který mají ve 

Slovinsku. Konec legrace, po převlečení a přezutí jsme se pustili do prolézání meandrující chodby s 

podlahovým sintrem a bylo to velmi úspěšné, myslím že máme dalších 200m chodeb. Pěkný 

novoroční přírůstek, tudíž asi Novoroční chodby. Chodby jsou spíš malého profilu, převážně se 

zdolávají po čtyřech, občas se musí překonat nějaký stupeň. Nedlouho od známých míst z minula 

postupně chodba klesá, pokud se potvrdí domněnka směru ke Koridoru, mohlo by jít o takové horní 

patro chodby do žlebu. Finta s převlíknutím není úplně dokonalá, protože se přelézají bahnité místa, 

stejně se to roznáší po bílých sintrech. Proto by bylo sem vhodné pořádat co nejméně akcí na 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 23 
 

zmapování dokumentování. Také byly na sintrech pozorovány malé hnědé válečky, jak jistě každý 

jeskyňář zná, netopýří bobky. Pokud se to potvrdí, jsme v částech které Netopýři dodnes obývají. 

Zvláštní je co je vede tak hluboko a vzhledem k Franciho nálezům kostí v ústí chodby D. Ž. možná 

nové souvislosti.  

Vodní stavy: v Koridoru je sucho, voda ustoupila asi nedávno je v úžině nad 5. sifonem. 9. sifon spíš 

ještě trochu stoupl je to koupačka.  
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Bim a já Kaj.  
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17. 1. 2009 se od 17 hodin ve Sloupu konala Výroční schůze naší skupiny.  

 

NSKoridor,	Novoroční	chodby.	Sobota	24.	1.	2009.		
 

To co se dělo s počasím poslední týden nedávalo dobré vyhlídky pro dokončení dokumentačních 

prací za 9. sifonem. V Brně se teploty pohybovali kolem 5° nad 0, ve vyšších polohách, tedy i v krasu, 

to nebylo o moc lepší, ale přece jen nějaký ten stupínek méně zachránil trochu rozbředlého sněhu a 

promrzlou zem po měsíčních mrazech. Sloupský potok na povrchu protékal po zbylé ledové vrstvě do 

Starých skal, v Koridoru odtékal do ponoru před chDŽ. Jaké bylo naše překvapení když jsme zjistili že 

9. sifon ustupuje, měl cca o 30 cm méně vody jak před 14 dny, a dal se překonat takřka bez ztráty 

kytičky. Nic tedy nebránilo v pokračování dokumentace Novoročních chodeb. Po korekci azimutu 

některých předešlých měření, jsme napojili polygon a dostupné chodby zdokumentovali. Výsledek 

částečně odpovídá odhadům předešlé akce, on když se člověk plazí a leze po čtyřech odhaduje 

vzdálenost dle vynaložené energie. Délka polygonu se zastavila na 98,27 metrech, přitom aby jste se 

dostali z Pondělního dómu na konec N. chodeb vám stačí 43,2 plus 17,1 metrů kam jsme se 

hubeňouři nedostali a tudíž nemáme je určeny přesně směrově ani sklonem. Zanesený konec chodby 

bahnem je oproti vstupu z P. dómu o 9,2 m níž. Plně se naměřené výsledky ztotožňují 

s předpokládaným směrem, tedy kopírujeme chDŽ směrem ke Koridoru, v rozpětí 10 – 30 m 

výškových. Protože nemám k dispozici soubor polygonu chodby do žlebu, nemohu porovnat, ale 

myslím že by vyústění mohlo být až někde v dómku za prvním polosifonem. Chodby jsou tvořeny 

erozí a mají dynamickou cirkulaci vzduchu, což je zejména znát v užších místech. Dnes fungují jako 

odvodňování vody s komínů na dvě strany, tedy k Pondělnímu dómu a směrem k dómu s hajzlem. 

Dříve mohli tvořit přepad vod z ponorů v Pustém Žlebu, když se spodní cesta přes 9. sifon zanesla, 

případně byla nedostatečná.  

Celkově bylo zatím za 9. sifonem zaměřeno 208,98 metrů polygonu, výškový rozdíl činí 35,9m.  

Bim, Janek a já Kaj.  

 

NSKoridor.	Sobota	31.	1.	2009.		
 

Sešli jsme se trochu mimo plán, původně vlastně skoro nikdo tento víkend nemohl. Ale po deváté 

v bufetu se to jistí. S výstrojí to bylo trochu nedoladěné, tudíž vlastně dle plánu. Zajistit domluvenou 

exkurzi a zbytek fotodokumentace.  

Vodní stavy v Koridoru opět klesají, od pátého sifonu nic nepřitéká, voda tu ještě stojí. Jezerní 4 m. 

pod přepadem, 9. sifon opět poklesl, tedy průchod bez koupání.  

Sledoval jsem údaje měření polygonu a odchylky způsobené zkresleným měřením za 9. sifonem. 

Došel jsem k poznatku, že se nám to stáčí o nějaké stupně vždy jedním směrem. Právě ty ne vždy 

stejné stupně odchylky brání odhadu nějakému průměrnému určení chyby. To je škoda, protože když 

to vztáhnu na Šošůvecký koridor, odhadem a logickým porovnáním se směrem chodeb 
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Sloupskošošůvských j., se koncem posuneme více k východu, tím se mimo jiné třeba vzdálíme od 

šachty EI. Ale to je vše jen odhad, třeba to vychází dobře a po vyčerpání mimo jiné toto doladíme. 

Čerpání bychom jak se zvednou vodní stavy mohli začít alespoň připravovat.  

Bim + 11 exkurzistů, Zdenál, David a já Kaj.  

 

NSKoridor,	chDŽ,	9.	sifon.	Sobota	7.	2.	2009		
 

Nu co bych pořád psal, máme to vychytané skoro do dokonala, sobotní události na ČT 1 mne 

předběhly a defacto odvysílaly dění naší pravidelné akce v krátkém šotu na závěr. Tak kdo jste 

neúčastnili akce ani sledování večerních zpráv, zkuste odkaz: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000100207-udalosti/ 

Tedy je to tam, ještě několik dalších desítek metrů bylo nalezeno v Novoročních chodbách 

v Kaziobjevovu výběhu u m. bodu č. 16d1. Další zajímavosti byly zjištěny na odbočce u bodu 27. – 

27d3. V přímém směru je odbočka zpět napojená do hlavní chodby, ovšem v její další odbočce je toto 

místo neustále ve hře na další postup.  

My nemedialní jsme se zatím snažili o patro níž, před 9. sifonem bylo třeba doměřit několik záměrů, 

aby bylo možné nové prostory konečně připojit k polygonové síti chodby D.Ž, tedy celého Koridoru. A 

to se podařilo, již jsou známé jistě velmi zajímavé výsledky a to je prozatímně zmapováno jen 163,4 

m. Což znamená, že nás čeká možná ještě další stovka metrů domapovat. Pro zajímavost připojím 

v dokumentech zatím změřený polygon. Červená a azurová barva značí nově objevené prostory, 

zbytek jsou doposud známé.  

Bim, Janek, Zdenál M., Petr redaktor ČT a já Kaj.  

 

NSKoridor,	hlavní	chodba,	9.	sifon.	14.	2.	2009.		
 

Počasí od minulého týdne se trochu uklidnilo, vydatné srážky, které nakonec byly sněhové a následné 

zamrznutí při vyjasnění během týdne, trochu redukovaly průtoky vody na aktivu, aktiv ale neustále 

odtéká 4. sifonem. Skapové zásobování ovšem opět docela ožilo, což nás zajímá v souvislosti s 9. 

sifonem a přístupu k němu. Sifon zůstává zatím průchozí, ovšem je to koupelna. Také cesta chDŽ 

k němu začíná být vlhká, kaluž už se objevila i v prvním polosifonu.  

Kontrolně jsme přeměřovali polygon, protože na některých záměrách při vynešení, byly odhaleny, 

kulantně řečeno, „jasné nelogičnosti“. Už je to odstraněné, ty mapovací pomůcky nás zlobí. Nemohu 

si pomoci, ale ve vytváření nežádoucích chyb neustále vychází nejlépe nedávno zatracený Brtník, 

protože vytvářel odchylku vždy stejným směrem, něco podobného akorát jiným směrem ovšem dělá i 

Jankův geologický kompas, navíc se občas sekne. Asi by to chtělo lepší údržbu a nechat to někde 

kalibrovat, tedy jestli se tím někdo v dnešní elektronické době ještě zabývá.  

Takže co že jsme to tedy zatím naměřili?  
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Po opravách podezřelých záměr se ještě více prohloubila skutečnost, že prozatímní konec bod č. 32d 

se neustále přidržuje chDŽ a míří směrem do hlavní chodby, akorát o nějakou desítku metrů výš. 

Vyústění já očekávám nad bodem č. 209. Je to síňka před dómem s h., býval zde opřený žebřík a cca 

v 8 metrech je zde vyústění horizontální chodby, jakési erozní rozšíření šikmé pukliny, no bohužel 

nevábných rozměrů. Někdo tenčí by to měl zkusit, je to jistě zajímavé téma pro období chDŽ pod 

vodou. Vzdálenost odhaduji něco kolem 30m v přímém směru, bod č. 32d není konec, následuje zde 

ještě dalších 17m. ke konci ucpané chodby bahnitým sedimentem.  

Na této akci byly také pořízeny doplňující záběry do očekávaného filmu Planina.  

Bim, Groša, Kamil, Honza a já Kaj.  

 

NSKoridor,	9.	sifon.	21.	2.	2009.		
 

Nejspíš poslední akce za 9. sifon, protože se začíná úspěšně plnit. Borci jsou borci, měla by jim být 

udělena kvalifikace jeskyní potápěč žebříkový a Selim specializaci piják. Útočný žebř se podařilo 

transportovat přes opravdu hodně nastoupaný sifon.  

Janek, Selim.  

Ostatní jsme podlehli kouzlu běžkování a vyrazili na Macochu a okolí.  

Bim a já Kaj.  

 

NSKoridor,	chDŽ.	Sobota	28.	2.	2009.		
 

9. sifon se zavřel, tudíž v částech za ním jsme prozatímně skončili, ještě že se podařilo dokončit 

základní dokumentaci. Ovšem budeme po odeznění vysokých vodních stavů usilovat o znovu 

zpřístupnění, tři roky čekat nebudeme. Nabízí se i varianta suché cesty pravděpodobný horním 

patrem. Pokus o vytěžení sedimentů které ucpávají poslední odbočku před 9. sifonem se nejeví jako 

reálná cesta, hlavně není kam skladovat vytěžený materiál, kterého by bylo více než jsme se 

domnívali.  

Po bádání jsme poskytli informace pro regionální televizi RTA o objevování v poslední době.  

Vodní stavy v koridoru se zatím nemění, voda protéká ke 4. sifonu v nižším stavu. V nejbližší době lze 

očekávat zvednutí stavu, protože sníh začíná i v krasu tát, otázka jak vysoko se udrží teploty v noci.  



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 28 
 

Bim, Honza a já Kaj.  

 

Sloup,	NSKoridor.	Sobota	7.	3.	
2009.		
 

Prohlídka působení jarní očistné vody, 

nejprve na povrchu, posléze i v Koridoru, 

kam nás voda pustila. Takže traverzem do 

Jezerní ch. kde nic neteče, 1,5 m pod 

přepadem, má to vždy zpoždění. V Koridoru 

neprůstupný dravý proud, Vintocká 

odbočka suchá až na průlez do Kalciového 

dómu – zaplavený.  

Na povrchu nám nejvíce imponoval nově 

propláchly ponor, za mostkem nalevo od 

hlavního vstupu do Sš jeskyní.  

Bim, Selim, Jenda a já Kaj.  

 

 

 

Kras je neustále pod vodou, tak je lepší 

třeba ochutnávat víno na jihu ve Vranovcích 

a podobně. Sobota 14. 3. 2009.  

 

Sloup,	Invazní	ponor.	Sobota	21.	3.	2009.		
 

Průzkum již suchého ponoru u vstupu do Sš jeskyní, který se obnovoval za dramatických okolností při 

noční kulminaci vody s tajícího sněhu. Jak je dle informací personálu jeskyní sepsáno Bimem na 

Speleu. No, moc nás to nepouštělo, dostali jsme se cca 5 m daleko po mírně klesajícím horizontu, 

možná ustupující voda vše důkladně uzavřela štěrky, pravděpodobněji je zajímavé jaké množství vody 

se přecedí přes štěrky. Skalní břity tu svírají kanálek, který dává tušit na svém konci stupeň někam 

dolů.  

Důležitou tečku pro budoucnost za dnešním bádáním učinilo až prohloubení jámy pod naší 

kadibůtkou na vyhlídce.  

Bim, Selim, Janek a já Kaj.  
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Sloup,	Nový	ponor.	Sobota	28.	3.	2009.		
 

Takže abychom si rozuměli, tedy pracovní název Nový ponor, je tentýž co jsme kopali před týdnem. 

Nový není, je jenom obnovený, ale… Voda ta potvora dělá ciráty a hlídá si aby někdo nešel lehce 

v jejich stopách. Prohloubili jsme odtokový kanál směřující pod azimutem 106° posunuli se o 2 m, 

před námi úzké místo a za ním vidina čehosi většího svažujícího se. Ještě jedna akce s kopáčkem a je 

jasno… 

V Koridoru návštěva Topas + Devon hlásí příliš vysoký stav na to aby se dalo projít někam dál, ale to 

asi nebude tak tragické.  

Bim, Honza S., Veronika, Jenda, Zdenál M. a já Kaj.  

 

Sloup,	Nový	ponor.	Sobota	4.	4.	2009.		
 

Dnešní akci jsme toho už toliko nepokopali. Zdolat val na dně cca 40 cm širokého kanálu, ze 

sedimentů nebylo na dlouho a potom se cesta jevila jako volná. No, bylo nutné překonat docela úzké 
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„esíčko“, což se podařilo jen Jendovi a tak se zadařilo zjistit další vyhlídky, těchto úzkých kanálů a 

zaměřit jejich průběh. Další pokračování toto bádání mít nebude, pro malé rozměry kanálů a tedy 

prakticky nemožnost odtok uvolňovat od sedimentů. Musíme počkat na příští tání, třeba to otevře 

něco většího. Naše dílo má tedy konečnou délku 21,5 m. polygonu a nejnižší bod 8b odtok je oproti 

vstupu (0) o 3,1 m. níže, což je na ponor skoro horizont, tedy zkoumali jsme jen jedno s ramen tohoto 

ponoru, s tím že se nám nepodařilo proniknout do vertikální části, která zde musí být a jistě by 

odhalila nepoznané, ale to je s ponory vždy tak. Do dokumentů dávám vynesený průběh polygonu, 

modré části jsou obrysy venkovních skal k bývalým záchodkům a dál až po skalní odlom, který už má 

cosi s Eliščinou. Mapováno bylo novým přístrojem Distox, který má zatím skvělé parametry.  

Bim, Jenda, Selim a já Kaj.  

 

Koridor,	chDŽ.	Sobota	18.	4.	2009.		
 

Po delší době opět jdeme zabádat do Koridoru. Po období vyšších vodních stavů nejdeme daleko, 

zkusíme lepši vystrojit komín u bodu 209. v chDŽ. Je pravdou že úžina ukloněná pod úhlem cca 60° 

nevypadá nijak perspektivně ani pro nejtenčí. Na krápníky nadávat nemůžeme, je to litý masív, 

tlakově rozšířený, bohužel málo. Ozvěna a cirkulace vzduchu je výzva, uvidíme co se dá dělat.  

Voda protéká v menším množství Koridorem do 4. sifonu.  

Janek a já Kaj.  

Večer se účastníme přednáškového večera pro místní občany ve Vavřinci, kde prezentujeme průřez 

činnosti v Koridoru od suchého zpřístupnění až po zatím nejvýraznější úspěch z minulého roku, objev 

Šošůveckého Koridoru.  

 

Sloup,	Speleofórum	2009,	24	–	26.	4.		
 

Setkání všech stižených slabostí pro podzemí ať historické nebo přírodní se konalo jako již tradičně 

v kulturním domě ve Sloupě. Speleofórum mělo klidný průběh, návštěvnost se dostala do standardů, 

na které jsme byli zvyklí z Rudic. Akorát ten studený sál a vůbec ten komunistický chrám jen těžko 

někdy navodí komorní atmosféru zmíněných Rudic.  

Za výsledky minulého roku jsme byli odměněni hned dvakrát. Objev roku doma jsme získali za 

Šošůvecký Koridor a diváckou cenu dostal také Grošův film Planina, což je jistě pro něj satisfakce, 

neboť jsme na něj někteří nahlíželi kriticky. Za povšimnutí určitě stojí zajímavý efekt, kde my co jsme 

film přímo tvořili, po dvou letech jsme neočekávali nějaký chytlavý příběh, spíš nevýrazný dokument. 

Ale divácky se to prosadilo a to je určitě fajn.  

Na závěr došlo k menšímu incidentu, neznám jiné slovo jak tento žertík nazvat. Dotklo se to jen té 

desítky lidí co se chtěla podívat k nám do Koridoru a nás co tam chodíme bádat, protože to budeme 
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muset nějak odstranit. Zkrátka během týdne a snad tohoto víkendu se někomu podařilo zalomit do 

zámku na vchodu klíč. Pěkné blahopřání k úspěchu.  

Kaj.  

Poznámka mezi řádky:  

zkoušeli jste někdo zalomit klíč do typu zámku který používáme na uzávěru Šachty? Já úplně tak 

docela ne, ale jistě vím že to bez kleští neuděláte. Tento typ klíčů je vyřezáván s profilovaného plechu 

a to co máte k dispozici na otáčení rozhodně neposkytuje potřebnou páku, tedy alespoň ne pro 

lidskou ruku. Troufám si tvrdit že navíc nebyl důvod nějaké manipulace s tímto výsledkem, zámek 

chodil velmi dobře, minulý týden jsme v jeskyni byli. I člověk který by přišel nepasujícím klíčem by 

toto velmi rychle pochopil. Zámek je navíc velmi dobře krytý (vyráběl to odborník který měl 

zkušenosti s podobnými incidenty) takže to jistě ztížilo práci tomuto tvořivci, nic méně i nám až to 

budeme dávat do pořádku. Nejemnější cesta asi povede odstraněním zámku pomocí autogenu, což 

se během týdne pokusím zajistit. Budeme se muset poohlédnout po jiném typu zámku, případně od 

mechanického zámku úplně upustit.  

Troufám si tvrdit že je toto vytvořeno, poškozeno naprosto záměrně člověkem který věděl jaký typ 

zámku používáme a náležitě se vybavil. Několik málo procent nechávám tomu že k této ničemnosti 

pobudu dohnal vztek vzniklý zjištěním, že nemá pasující klíč. Ale mnohem více se přikláním verzi, že 

otevření zámku nebylo účelem. A také na 80% mám jasno kdo v tom má nejméně prsty.  

 

Koridor,	Šachta.	Pátek	1.	5.	2009.		
 

Inu vyrazili jsme opravit trvale uzamčený dekl na vstupu do Koridoru. Zámek se nakonec podařilo 

odstranit a vypitvat zalomený klíč. Tedy můžeme konstatovat, že typ klíče byl natolik rozdílný, že 

autor tohoto zalomení ani náhodou neuvažoval o odemknutí zámku, jediný záměr byl ho zmrvit tak 

aby ho nikdo neotevřel. 

Vzhledem k tomu, že 

exkurze provázím docela 

nerad, tak se to docela 

hodilo… 

Vyrazili jsme i na kontrolu 

vodních stavů, voda již 

neprotékala, 5. sifon byl 

kousek pod zúžením. Na 

dekl jsme umístili nový 

zámek.  

Bim, Selim a já Kaj.  

 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 33 
 

 

Slovinský	Kras.	2.	5.	–	9.	5.	2009.		
 

V sobotu dopoledne jsme se různými trasami vydali směr Kras, území ve Slovinku kde vznikl tento 

název. Místo našeho setkání byl kemp Pivka Jama, nedaleko města Postojna, kde se potkáváme 

s večerem. Ještě večer se Zdenál a Bim setkávají v obci Divača  s místním jeskyňářem jménem Istok, 

který se nám po většinu týdne bude věnovat. Ubytování v kempu není nejlevnější, ale jeho umístění 

je neobvyklé. Rozkládá se uprostřed smrkového lesa plného závrtů a škrap, přímo za recepcí je sestup 

do jeskyně Pivka Jama, což je jedna z větví systému Postojny Jamy. Právě tady žije početná populace 

ještírka Macaráta jeskynního, což je zdejší rarita, neboť nikde jinde na světě se nevyskytuje. Celkově 

kemp budí romantický dojem, ale po večerech místo švitoření skřítků a zpěvu Elfů, se zde nese 

rambajs z nedaleké dálnice, jak jsme záhy zjistili.  

Neděle je celá jeskyňářská, navštěvujeme nejprve v Divači klubovnu místního jamarského družstva 

Gregora Žibernyho. Potom míříme do nedaleké jeskyně Divaška. Jeskyně je převážně horizontální 

s ohromnými krápníkovými útvary všech druhů, akorát vstup je propasťovitý, ve zříceném závrtu. 

Část jeskyně je poznamenaná naváženým popelem z parních lokomotiv, z dob kdy tu ještě nedaleko 

jezdili.  

Další navštívená jeskyně je 

Dimnice. Do této jeskyně se 

sestupuje otevřenou propastí, 

kde ve stěnách je zatesán ve 

šroubovici sestup. Pod sestupem 

jeskyně pozvolna klesá až na 

vodní tok, na kterém byl pokus 

vybudovat vodní elektrárnu.  

Pondělí – dopoledne cyklo výlet 

na ponorné říčce Rak. Večer 

návštěva jeskyně Lipiška, je to 

ohromný tunel klesající do hlubin 

směrem na neznámý tok Reky. Unikátní v této jeskyni je krápniková výzdoba ale i zamčená branka do 

chystaných, předpokládaných objevů.  

Úterý – výlet na přístupnou trasu do Škocjanských jeskyní, nepřístupná část Martelova Dvorana 
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zůstává pro nás nedostupná.  

Středa – návštěva jeskyně Jazbina (Jezevčí). Členitá jeskyně zařícená.  

Čtvrtek – cyklo výlet kolem Cerkniško Jezero.  

Pátek- exkurze do jeskyně Grotta Impossible objevené ražbou dálničního tunelu nad Terstem, 

odpoledne návštěva přístupné části Postojna Jama. V sobotu se vydáváme na cestu domů.  

Bim, Martina, Janek, Zdenál M.,Lída, Eliška, Jenda, Hýsci a já Kaj.  
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Koridor,	chDŽ,	b209.	Sobota	16.	5.	2009.		
 

Takže jsme impulzivně začali působit na stěny kanálku, rozbrázděné jeskynní škrap který je 

ukloněným pokračováním nevelkého komínu nad bodem č. 209. No ozvěna se blíží, ale bude to 

práce.  

Po vodě v Koridoru ani památky, 5. sifon je tak 1m od otevření.  

Bim, Novajda a já Kaj.  

 

Koridor,	chDŽ	b209.	Sobota	23.	5.	2009.		
 

Pomocí vodící šňůry se udělalo přeměření jak na tom vlastně jsme se skutečnou délkou od vchodu, až 

do Šošůvky k 8. sifonu. Také bylo třeba určit na jaké úseky bude rozdělen, celý bychom ho asi 

nepoložili. Výsledek kolem 604 m. znamená, že rovných 700 metrů nám stačit nebude. Od vchodu 

k přípojnému místu potřebujeme ještě cca 150 metrů. Tahání kabelu je na spadnutí, během týdne by 

měl být zakoupen. Potom naporcován, dle výsledků rozměření a transportován na místo určení.  

Dále bylo pokračováno nad b209, po předešlých úspěších to byl tentokrát neúspěch se zapůjčenou 

vrtačkou, no, skoro tři díry jsou připraveny na svůj úkol.  

Voda Koridorem neprotéká již skoro měsíc, to může v tomto období zvrátit jen nějaká průtrž.  

Bim, Doktor, Selim, Honza, Anděl, Anděla a já Kaj.  

 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 45 
 

 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 46 
 

Slovinsko	-	Kačna	Jama.	28.	–	31.	5.	2009.		
 

Expedice Plánivské skupiny na jejich tradiční bádaliště Kačna Jama. Je to jeskyně Slovinského Krasu, 

jejíž aktivní část je tvořená tokem Reky, která přitéká ze sifonu od Škocjanských jeskyní. Vstup do 

jeskyně je propasťovitý, v jícnu skalnatého závrtu ho tvoří několik souběžných šachet padajících do 

stropu ohromného dómu, který má na dně suťový kužel. Pro dosažení suťového kužele je nutno 

překonat vertikálních 180 m., a je možno pro to využít několik cest.  

Počet účastníků expedice se ustálil na 13 lidech. Ve čtvrtek ráno jsme se dle plánu rozdělili na dvě 

družstva, která měla v návaznosti na sobě sestoupit do jeskyně a pokusit se vyvíjet činnost 

v nevzdálenějších částech, za aktivním tokem Reky. Omezený počet lidí družstva byl dán kapacitou 

bivaku a také povrchovým zabezpečením. Expedice měla v plánu využít boční cestu pro slaňování a 

přímou pro spouštění materiálu, pomocí vrátku s ocelovým lankem. Tento plán byl ze začátku trochu 

komplikován přítomností slovinské expedice která přímé cesty využila k sestupu, ale po vzájemné 

domluvě cestu odstrojili a pro výstup použili boční. Ve večerních hodinách se nám podařilo 

odtransportovat materiál do 2. bivaku, nachystat ho a také bylo nataženo telefonické spojení 

s povrchem, což je pro zdar expedicí velmi nutné. Jeskyně se v těchto místech zaplavuje až do 100 m. 

výšek. Tedy bivak cca 60 m. nad aktivem není jistota, ale je nutné dodat že se toto  děje při jarním 

odtávání sněhu, v ostatních ročních obdobích spíš výjimečně. Před odpočinkem v bivaku jsme ještě 

vystrojili propast Saturn.  

V pátek ráno jsme po telefonickém meteorologickém hlášení vyrazili na Reku a hlavně povodňové 

části za aktivním tokem. Jedna trojice se činila na konci Pečeni Rovu, ve vyříceném dómu zvaný Lojzov 

Podor. Byl vytipován komín se silným průvanem, jehož ústí bylo cca 70 m. nad hladinou posledního 

jezera Rovu Deseti jezer – Černého. V komínu bylo dnes dosaženo cca 7m výšky, postup byl pomalý 

dík nestabilním stěnám. Něco po 19 h. se setkáváme s druhou trojicí která vystrojovala traverzy nad 

jezery v Petkoškov Rovu, pro letní útok na koncový sifon. Kolem 21 h. jsme dorazili do bivaku.  

Sobotní ráno v bivaku je pozvolné, rozhodujeme se počkat na střídající družstvo, znovu probrat 

materiál a činnost. Kolem 12 h. vyrážíme na cestu ke vstupu, po 15-té h. dosahujeme povrchu.  
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Druhé družstvo pokračuje do sobotního večera v započaté činnosti, v komínu nad Lojzovom Podorem 

dosahuje finálních 15 m. a dostrojují traverzy dokud nedojde materiál.  

Neděle ráno je ve znamení transportu materiálu na povrch, výstupu expedice a odstrojení, což se daří 

po poledni je vše nabaleno a rozjíždíme se k domovu. Po nás do jeskyně sestupuje exkurze 

maďarských jeskyňářů.  

Co dodat, podařili se vše co bylo v plánu, do jeskyně sestoupilo 12 účastníků, většina druhého 

družstva dvakrát. Nejrychleji sestoupil do jeskyně Selim který jel po slovinském laně, rychleji byl dole 

jen spacák který nám při závěrečném transportu vyklouzl a musel si cestu na povrch opakovat 

v notně potrhaném obalu. Expedici provázelo stabilní počasí, večerní májové deštíky se na aktivním 

toku Reky neprojevili. Více viz. www.planivy.cz  

Účast: Plánivy 5x, Plzeň 3x, Mikulov 3x, Pustý Žleb 2x - Selim a já Kaj.  

 

Koridor,	sestup.	Sobota	6.	6.	2009.		
 

Začala elektrifikace šachty, natáhli jsme první část kabelu od uzávěru po Vintocké rozcestí. Úsek je 

dlouhý 150 m., příští týden budeme pokračovat v této snad bohulibé činnosti, měli bychom pokládat 

další úsek k chodbě Do Žlebu a zároveň pokládat i telefonní kabel, pokud nějaký seženeme.  

Voda v Koridoru neteče, ale v průběhu posledních 14-ti dní musela vytékat s 5. sifonu, neboť na cestě 

k němu jsou neprůchodné jezírka. Jezerní 1,5 m. pod přepadem.  

Po poledni do jeskyně sestoupila exkurze nadšenců poznávání podzemí, tentokrát dokonce 

s mezinárodní účastí. A to ne jen tak nějakou, dvě osoby byli až ze Senegalu, tedy historicky první 

černoši v Koridoru.  

Při návštěvě základny byla zjištěna opět po delší době vypáčená okenice, ale neztratilo se asi vůbec 

nic, ani nevypitý alkohol, ani motorová pila.?? Něco podobného zjistili na chatě u Audyho. Takže 

někdo chodí po krasu, a jen tak sem tam někde vypáčí okenici, tu uřízne zámek, případně zmrví… 

Bim, Brtník, Janek, Selim a já Kaj.  

 

Koridor,	sobota	13.	6.	2009.		
 

Nuže pokračujeme, transportujeme další kabely na dva úseky 116m V. rozcestí – chDŽ a  dál do dómu 

s komínem 127m. Brtník a Bim zkoumají rozvaděč ve Sloupsko, kterak se mu bude líbit naše připojení 

a domlouvá se hoteliérem, že tu občas bude ležet kabel. Je domluvena cesta přes střechu – na 

stromy a pod silnic. Dále připravujeme cestu ve spojce, instalujeme lepená oka nad vertikální stupně, 

a chystáme přestrojení traverzu ocelového lanka k žebříku.  

Na termín čerpání se začínají různit názory, ale ono stejně poslední slovo bude mít počasí a stavy 

vody. Takže někdy během letních měsíců.  
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Bim, Brtník, Janek, Selim, Zdenál M. a já Kaj.  

 

Koridor,	Spojka	do	Šošůvky,	b209.	Sobota	20.	6.	2009.		
 

Tento víkend jsme pokračovali v přípravách na čerpání 8. sifonu. Přeměřili jsme opět zbylé kabelové 

úseky, které nejsou ještě nařezány a zjistili menší odchylku u posledního úseku. Byla do mínusu, takže 

bychom měli o 5m méně. Také jsme začali přestrojovat traverz k žebříku silnějším a vypnutým 

ocelovým lanem. Toto se nepodařilo dokončit, neboť při zatěžkávací zkoušce se objevili drobné 

nedostatky v pevnosti materiálu napínáků.  

V odpoledních hodinách jsme se do Koridoru ještě jednou vrátili, částečně exkurzně s Tišnovskými 

kolegy a jedním Čachtičanem, a také zase trochu povrtat nad b209. Po vyvrtání čtyřech děr, zde začal 

silně zde pulzovat průvan neboť nám zničehonic všem sfoukl karbidky.  

Při návštěvě Šošůvského Koridoru, směrem k dómu jsme viděli plesnivé šlépěje, původ tohoto jevu 

byly zašlápnuté žížalky. Jedna zajímavost byla také předpokládám odplavené karimatky, které jsme 

měli na převlíkaní u 8. sifonu. Nyní se povalovali v zákrutu pod dómem. S toho usuzuji, že voda v 8. s. 

nastoupila až na převlékací plato a pomalu odtékala k dómu a soutoku, žádný dravý proud, protože 

to bychom je už nenašli. Spíš než odtéká, bych použil nastupuje a možná to není ani voda z Šošůvky, 

třeba je to Sloupský potok, který zaškrcením 2. sifonu zde nastupuje. Asi se to nastoupení 

nepřehouplo přes zákrut před okem na dně dómu.  

Voda v Koridoru na rozdíl od minulého týdne protéká až do 4. sifonu, ale odpoledne byl pozorován 

úbytek. Po delší době kontrolujeme také 9. sifon, který je nastoupaný už pod nestabilním svahem. V 

polosifonech chDŽ lze pozorovat, že zde ještě nedávno byla voda, zůstalo řídké bahýnko.  

Bim a já Kaj. Ludva, Vašík, Huli a Lubo.  

 

Koridor,	Spojka	do	Šošůvky,	b209.	Sobota	27.	VI.	09.		
 

Akce dnes začala zkouškou našeho čerpadla na Slepičárně za dohledu znalce Bedřicha. Závěry jsou 

povzbudivé, čerpadlo funguje, je jak nové. Dále pak se dokončoval traverz ve Spojce do Š. Po zatížení 

Bimem byl předán do provozu.  

Bim, Janek a Selim.  

Odpoledne jsme vyrazili na šichtu nad b209 v chDŽ. Výsledek minulé akce byl znát, takže pro úspěch 

se dnes opakovalo opět na 4. díry. Dle zvukového efektu opět úspěšně.  

Když jsem šli na akci voda se propadala před chDŽ, při návratu také, ale ponor byl již zahlcen a voda 

kalnější.  

Ludva a já Kaj.  
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V nadšení bylo dnes navrženo zkušební čerpání už příští víkend, neboť je prodloužený o sváteční 

pondělí. Zda máme šanci během tří dnů odtransportovat druhou půlku kabelů (zatím je nachystáno 

cca 400m) a vše zapojit, nanosit a zapojit hadice + nějaké technické vychytávky nevím, ale stojí to za 

úvahu, neboť když nic jiného budeme skoro nachystáni na nějakou následovanou akci. S vodními 

stavy to letos nějak výrazně nevybočuje z normálu, je to skoro tři na jeden. Neboli za 4 roky co máme 

dostupné pozorování, jen jednou v těchto víkendech nic neteklo(2007) a jednou byl plněn 5. sifon 

z Jezerní(2006). Většinou začátkem července voda ustupuje a otevírá se 5. sifon. Ale je to spíše jen 

taková útěcha, doba možnosti pozorování je velmi krátká a vzhledem k tomu že severní Morava plave 

uvidíme jaký bude vývoj počasí přes týden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 54 
 

 

    Náš otvor 23. 5. 09.  
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    ….a dnes 27. 6. 09.  
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Koridor,	8.	sifon,	b209.	Sobota	4.	7.	2009.		
 

Tento víkend byl prodloužený a tak jsme uskutečnili dokonce 3 bádací akce do Koridoru a objevování 

je na spadnutí. Transport prvních hadic k 8. sifonu a budování strážního stanoviště nad sifonem.  

Prohlídka účinnosti posledního konání nad b209. Bylo to úspěšné, po vybrání a očistění stěn to 

vypadá na jeden úder, a budeme objevovat. Po pořízení fotodokumentace nataženou rukou 

s foťákem to vypadá na propástku s krápníkovou výzdobou.  

Voda protéká Koridorem do 4. sifonu, přepad v Jezerní 1 m. pod.  

Bim, Honza, Janek a já Kaj.  

Koridor,	8.	sifon,	b209.	Neděle	5.	7.	2009.		
 

Akce začíná až po poledni, včerejší zapíjení Zdenálovi (Fr) svobody si vyžádalo delší odpočinek.  

Tedy b209 navrtáno 5 otvorů a impulzivně načechrány stěny. Jak jsem již zmiňoval po této akci už 

bychom mohli poznat zase cosi neznámého z naší jeskyně. Ozvěna tu je, průvan pulzuje a dle našich 

dosavadních poznatků zde může být návaznost hned na dvě záhadné místa, třeba hajzl, třeba 

Novoroční ch.  

Nad odporným místem Bahnopádu, byl vystrojen Bimův narozeninový traverz, z ocelového lana 

nosnosti 550 kg. Pro transport materiálu na čerpací pokus, zavěšení hadic a pro opičáky. 

Selim, Ludvík, Vítek, ???, a já Kaj.  

Koridor,	b209.	Pondělí	6.	7.	2009.		
 

Kontrola postupu nad bodem b209, ale pro špatné podmínky jsme akci zkrátili, nicméně cesta je 

volná. Pořídili jsme nějakou fotodokumentaci, na dně propástky byly z fotek odhaleny docela velké 

kulmáky???  

Voda v Koridoru protéká ještě k 4. sifonu, ale velmi slabě, co nevidět na to bude stačit ponor před 

chDŽ.  

Bim, Selim a já Kaj.  

 

Koridor,	8.	sifon,	b209.	Sobota	18.	7.	2009.		
 

Tak 14. dní čekání na výsledek v podobě možného objevu nad b209. nepřineslo téměř nic. Za 

překonanou šikmo stoupající úžinou je jen cca 9 metrová vertikální prostora s vydatnými sintrovými 

náteky, do které jsme naší „Kristovou hodinou“ vyústili v horní části. To znamená že útlý člověk zde 

sleze 6 m. na totálně zasintrované dno, případně může 3 m. popolézt do neprůlezně zúženého 
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komína. Čeho je toto relikt se zatím lze jen těžko domnívat a nemyslím že po zanesení do mapy 

budeme na tom lépe. Chodba Do Žlebu je totiž čím dál více komplikovaná záležitost, v odhalování 

toho co vlastně v rámci Koridoru znamená-la. Jak známo s poznatků dle facet na stěnách ve vstupních 

částech, voda tudy určitý čas odtékala. Ale myslím že po poznatcích poslední doby, lze vyslovit, že jen 

do dómu s ponorem, který je její hlavní odvodňovací bod. Prvotně asi Koridor vůbec nepotřebovala, 

protože ten ještě nebyl, nebo určitě ne v podobě jaké je dnes. Odváděla vodu s ponorů v zákrutu 

Pustého žlebu, přes dóm s ponorem někam směrem na 3. sifon a Amatérskou jeskyni. Později při 

zanášení Pustého žlebu a vznikání Koridoru v určité fázi fungovala po Dóm s ponorem jako jeho 

odtoková část. Aktivně funguje i dnes, za stavů kdy koridorem protéká voda, má tok v ponoru pod 

dómem asi spojitost s ponorem před chDŽ. Tyto věci odhaduji s poznatků poslední doby, tedy hlavně 

po vyschnutí 9. sifonu a objevování za ním. Víme že za 9. sifonem jsou převážně vertikální prostory, 

tedy vyústění ponorů. Také víme že chDŽ má svoje horní patro(Novoroční chodby), které ji přibližně 

kopíruje a které směruje k dómu s ponorem.  

Zde bych chtěl odtajnit mé tajné přání a to sice dění nad b209 Kristova hodino! mělo mít 

nejsmysluplnější vyústění v nalezení spojení do Novoročních chodeb, známých od počátku roku a 

mimo jiné dokončit dokumentaci prostor za 9. sifonem, které se nám jak Nautilus opět zanořili.  

Nic nekončí, jedeme dál, jako klíčové místo je teď ponor v dómu a hlavně prostory pod ním. Dle 

popisu Franciho (Chodba do žlebu, Dóm s trativodem (Hajzl). 8. 12. 2007), který tam nebyl, takže 

Krásy, je tam lozitelný komín, ve kterém nikdo nebyl, neboť tyto prostory jsou přístupné jen několika 

útlým jedincům. Žel nechat další výsledky v tomto místě zpracovávat osoby figurující v této zprávě, 

bohužel není možné. Zatímco autor zprávy ujel se svým jihomoravským nářečím tak daleko, že při 

komunikaci potřebuje tlumočníka, další je zaneprázdněn 7-letým kurzem legální-nelegální výchova 

mládeže a Kůča? Darmo mluvit. Takže diety a trochu to v hajzlíku přizpůsobit.  

Abychom se nerozptylovali nějakými vedlejšími aktivitami máme tento rok hlavní cíl: suchou, byť 

zablácenou nohou za 8. sifon. Pro tuto akci se podařilo dopravit čerpadlo do Erotického dómku a 4 

úseky kabelu vyzbrojit očekávanými koncovkami. Zapůjčili jsme jeden 80 m kablík od Tartarosu, na 

poslední úsek k čerpadlu. Byl také na rozcestí dopraven kabel, který po instalaci dosáhne až nad 

Erotický dómek. Také jsme nachystali kabel za mříže ve starém východu Sš jeskyní.  

Vodní stavy v Koridoru v důsledku deštivého počasí byly v celku nepříznivé, bez namočení se takřka 

nedalo přejít ke 4. sifonu. Vzhledem k hrozícímu dešti (který vydatně přišel) bylo lepší akci raději 

zkrátit na nezbytně dlouhou dobu pro ukojení naší závislosti na Koridoru.  

Bim, Brtníci, Honza, Ludva, Vašík a já Kaj.  

 

Koridor,	8.	sifon,	Spojka	do	Šošůvky.	Sobota	25.	8.	2009.		
 

Tak se nám ten soupis úkolů trochu přeházel, měl jsem ho dokonce vytištěný, ale stejně jsem to 

nechal doma. Takže pospojovaný kablík končí nad Erotickým a je tam donesený ten zapůjčený mrcek. 

Odhaduji, že potřebujeme ještě nejméně 100 m. dolu k sifonu, nevím kolik řeší ten mrcek. Čerpadlo 

po dostrojení několika míst, docela na pohodu dojelo k sifonu, na rozdíl od toho kablu, ten nám 

protáhl páteř. Hadice jsme neřešili, tento úkol jsme vypustili, ale myslím že to už není ta největší 
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dřina. Stejně musíme ještě něco poshánět, Ludvíka se mne zatím nepodařilo pumpnout. Tudíž 

myslím, že pokud příští týden začneme již v pátek je reálná sobotní zkouška.  

Vodní stavy v Koridoru aktivní, tedy voda protéká do 4., ale oproti minulému týdnu lze konstatovat 

setrvalý pokles, v němž to bude doufám pokračovat i příští týden.  

Janek, Anděl, Veronika, Tom, Jana a já Kaj.  

 

Koridor,	8.	sifon.	31.	7.	-	2.	8.	2009		
Tak přišel čerpací pokus v 8. sifonu.  

Pátek: Nejprve jsme na Lopači zapůjčili kabel. Nastěhovali jsme k 8. sifonu další dvě požární hadice a 

zbývající zapůjčený kabel (94m), který vyšel s malou rezervou nad 8. sifon. Natáhli a zapojili jsme 

hadice. Voda na aktivu odtékala do ponoru před chDŽ.  

Bim, Ludva + 3 a já Kaj.  

Sobota: Ráno jsme začínali brzy, v 8. Začalo natahování venkovního kabelu. Neobešlo se bez 

komplikací, propusť pod silnicí se při vydatných letních bouřích zanesla štěrkem. Ale to jsme po chvíli 

vyřešili a za necelou hodinku bylo nataženo a hlavně zapojeno. Svačinová pauza a jdeme to spustit. 

Vše je nachystané a funkční, kabely průchozí, kolem poledne zavěsíme čerpadlo a spouštíme. Z hadic 

tryskají zavlažovací pramínky, čekáme že se to dle nějaké teorie zatáhne. Prvních 10 cm jde skvěle, 

pak se ovšem hodnota na měřící lati ustálí a další pokles si spíše přejeme. I když nám náladu zvedá 

zásoba piva, máme ji poněkud pokleslou, rozhodujeme výstupu na povrch, s tím že čerpadlo zatím 

necháme běžet a přijdeme na pátou. Mezi tím se nám podaří sehnat dvě hadice, které 

transportujeme dolů a zapojíme. Celé vedení se musí předělat, darované hadice DPmB jsou dobré na 

závlahy, ale na čerpání se neosvědčily. Do zadní části, mezi 2. – 3. sifon jsme čerpali tak ¼, zbytek se 

rozlíval a působil potíže.  
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Prozatímní nepříznivý vývoj, kdy jsme vyčerpali jen 10 cm, jsme připisovali právě děravým hadicím. 

Kolem 19:30 spouštíme opět čerpadlo a s nadějí, že to zabere.  

Během večera získáváme ještě jednu 20m kvalitní hadici. Noční služba jde na 23 hodinu a zapojují 

ještě jednu hadici, tak abychom bez ztrát dostali čerpanou vodu alespoň k Oku v dómu. Voda 

v Koridoru během odpoledne přestala vytékat s 5. sifonu.  

Bim, Honza, Janek, Anděl a já Kaj.  

Neděle: je ráno a můžeme konstatovat že jsme na vodní hladinu v sifonu příliš nezapůsobili, zůstalo u 

deseti centimetrů. Balíme nepoužitelné hadice a nepoužitý kabel k transportu. Je to jedno s možných 

konstatování, byl to čerpací pokus a s jedním čerpadlem na sifon nestačíme. Rozvod máme 

dimenzovaný na dvě, Bim by to rád do čtrnácti dnů realizoval, uvidíme.  

Bim, Janek, a já Kaj. Aleš H.+6 Myotis exkurze a pomoc s transportem materiálu.  

 

Koridor,	8.	sifon.	Sobota	8.	8.	2009.		
 

Tento víkend jsme opět věnovali celou akci okolí 8. sifonu a přípravě dalšího čerpání, což by mělo 

proběhnout příští víkend od kterého nás dělí nejen nějaká stovka hodin ale i metrů hadic, které 

bychom měli ještě poshánět. Jinak je vše téměř nachystané. Naše myšlenkové přípravy by bylo dobré 

pojmout pozitivně, neboť tento víkend přinesl v ověření některých měření a skutečností zajímavé 

poznatky. Při částečné kontrole polygonu mezi 2. a 8. sifonem, jsme se dostali k výsledku 0,2 m 

rozdílu hladin, o které je 8. sifon výš. Nevím kterak to bylo před týdnem, tedy co se týče 2. sifonu, ale 

mám za, že přepad ze 3. sifonu „slyšitelně“ nefungoval, což by mohlo mít zásadní vliv na naše 

čerpání. Protože pokud se tu laboruje s myšlenkou, že honíme vodu do kola (minulý týden, během 

noci je hrubý odhad přečerpání 300 kubíků vody) hladina 3. sifonu a přítok do něj bude zásadní. 

Hladina 2. sifonu která je i při jisté chybě měření cca 15 cm níže, což je pravdě podobně ten přepad, 

který je slyšet od 3. sifonu, by vyprázdnění 8. sifonu snad ovlivňovat neměla. Zajímavý je také 

pozorovaný pokles hladiny na měřící lati v 8. sifonu. Včera ukazoval hodnotu 24, před týdnem při 

začátku čerpání cca 25. Během čerpání se podařilo snížit docela rychle (cca 30 min) na uvedenou 

hodnotu 24, kde hladina zůstala po dobu zbylého čerpání. Včerejší úroveň lze přičítat tomu kde jsme 

skončili čerpání tam to zůstalo, případně celkové situaci na aktivu. Já se určitě více přikláním ke druhé 

možnosti, proto usuzuji, že delší suché počasí může být pro nás klíčem k 8. sifonu, i v případě, že se 

příští týden dvě čerpadla KDF 80 nechytnou.  

Aktiv Koridorem neprotéká, hladina v 5. sifonu ustupuje, může být tak cca 1,5m před otevřením. 

Přepad v JCh 2,5 m pod hranou.  

Bim + 4 exkurze z Hlubokáče, Honza, Janek, Kamila, Tomáš S. + 4 Devon a já Kaj.  
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Koridor,	8.	sifon.	14.	–	15.	8.	2009.		
 

Pátek: čeká nás další víkend kdy vrhneme síly naše i strojů do 8. sifonu. Začíná se kolem 16 hodiny 

natahováním kabelu. Darem dalších 40 metrů hadic od drážních hasičů máme kompletní hadicovot 

pro druhé čerpadlo. Po 17 hodině slézáme do Koridoru a vše zapojujeme, vrháme další čerpadlo do 8. 

sifonu, něco ovšem nefunguje. Brtník se vrací na povrch a zjišťuje závadu: při zavírání deklu se nám 

podařilo vypojit vidlici z rozvaděče. Mezi tím náhodně zkoušíme zapínat a naráz se rozbíhají obě 

čerpadla, druhý pokus začíná, měřící lať ukazuje 240, tedy o cosi méně jak při začátku posledního 

pokusu. Dále kontrolujeme běh obou čerpadel z povrchu dle otáček elektroměru a necháváme to 

běžet až do 22 hodiny.  

Bim, Brtník, Honza a já Kaj.  

Sobota: Bim jako ranní ptáče kolem 5 hodiny spouští s povrchu obě čerpadla. Kolem 9 hodiny 

pozorujeme dle hodin že běží jen jedno čerpadlo. Po nezbytném kafi v bufetu tomu dáváme čas a 

v kolem 11 hodiny zjišťujeme na místě, že jen vypadl reverzní spínač. Hladina se nám příliš 

nepohnula, na jedno čerpadlo se pohybovala někde mezi 240 – 235. Dáváme čerpání pauzu a 

vyrábíme kotvení na zavěšení druhého čerpadla. Po zavěšení to celé opět spouštíme, prvních 6 cm je 

excelentních, na hodnotu 234 se dostáváme snad za 30 min. Většina odchází na povrch a já s Jankem 

se pohybujeme kolem 2. – 3. sifonu kde zaměřujeme polygon, stabilizujeme body a budujeme stupy 

v bahnitých svazích, ve velkém dómu, neboť eroze čerpané vody pracuje.  

První výpadek čerpadel sledujeme kolem 13 hodiny cca na 10 min. Potom cca po 20 min. se čerpadla 

odmlčí na dobro. Doděláváme záměry a jdeme k 8. sifonu, zkoušíme spínače nic nereaguje, hladina se 

rychle vrací na výchozí hodnoty, pozorujeme 239. Po návratu na povrch zjišťujeme, že problém je 

někde s přísunem z Sš jeskyní. Bim jde obhlédnout situaci a čerstvě instalovaný řetěz s novým 

zámkem na vchodu + odpojený kabel nevěstí nic pozitivního co se týče dalšího odběru energie na 

naše čerpání od správy jeskyní.  

I když nejhezčí věci jsou zadarmo, nevím proč jsme se nepřipojili na hotel a nedosáhli poznatku zda 

s tím „ve dvou“ pohneme…ale třeba přijde suší období a… 

Bim, Anděl, Kedlubna, Janek, Brtníci a já Kaj.  

 

Montenegro,	jeskyně	Daleviča.	21.	8.	–	30.	8.	2009.		
 

Letošní expedice byla ve znamení hledání dalších možností bádání v této oblasti. Původní plány na 

pokračování dalšího potápěčského průzkumu vyvěračky Jurisko Vreljo, byly změněny hodně 

redukovaným obsazením expedice. Tedy začínáme otázkou kam vrhnout své síly, abychom opět 

objevovali, když máme na expedici průměrně týden ročně. Logická volba padla na vstupní a spodní 

partie jeskyně Daleviča, které převážně známe jen z mapy a informace od srbských badatelů popisují 

nějaký přítokový sifon. Během týdenní expedice jsme do jeskyně vyrazili 5x a jednou exkurzně 

k sifonům v zadní části jeskyně.  
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Tudíž den po dni:  

21. pátek odpoledne je den kdy větší část expedice se vydává na cestu do města Bjelo Pole ve státě 

Montenegro. Znamená to překonat z jihu Moravy něco přes 1000 km., tedy příjezd na místo je určitě 

záležitostí sobotního dopoledne. Letošní obsazení je jen a pouze z jihu Moravy a ta větší první část 

expedice čítá dvě auta obsazená 7-mi účastníky. Jedem nezávisle a vykládáme nějaký materiál 

v Mikulově Andělovi, který s osádkou třetího vozu dorazí v neděli.  

22. v sobotu se potkáváme před polednem u Meduzi, kde nás vítá Izo a domlouváme transport na 

planinu. Tentokrát si auta bereme sebou, akorát jim trochu odlehčíme, něco vezou Meduzovi synové 

terénním vozem. Po dosažení tradičního místa tábora, na louce u Mito Daleviča, následuje přivítání a 

stavba tábora. Zbytek dne využíváme pro odpočinek po noční cestě a kutili dodělávají různé doplňky 

pro zkulturnění tábora, třeba vyhlídkovou latrínu.  

23. v neděli vyrážíme do vstupních partií jeskyně Daleviča, které důkladně procházíme, nalézáme 

další dva vchody. Také hledáme vstup do části zvané Labyrint až nad dóm Slavia. Jediný vstup do 

těchto částí je ale možný jen s partií nad Slavií, což se z dostupné kopie mapy jen těžko rozeznává, 

mnohdy jde pravděpodobně o nespojené mimoúrovňové křížení. Místama se pořizuje 

fotodokumentace.  

Libor, Tomáš, Petr, Jindra a já Kaj.  

24. pondělí. V noční bouři ztracená a přece nalezená, přijíždí druhá část expedice. V odpoledních 

hodinách vyrážíme do jeskyně Daleviča, dělíme se na dvě družstva, jedno na průzkum části 

Labyrint(VOC), druhé průzkum části Pomorski Put (ZB), s dosažením dle mapy koncového sifonu. Obě 

družstva postupují pomalu pro neznalost těchto částí a pro dosažení konce je zapotřebí vyrazit ještě 

jednou. Tušíme ale, že hledaný sifon je v části PK, neboť Labyrint jsou části vysoko položené.  

VOC: Honza, Anděl, Tomáš Sv., Petr, Jindra, Libor.  

ZB: Janek, Tomáš H., Luboš a já Kaj.  

 

 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 63 
 

 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 64 
 

25. v úterý vyrážíme v pozměněné sestavě, do PP v počtu dvou spěšně a útočně, neboť se tu vyskytly 

komplikace, jednak zde nelze stoupající chodbu sintrových pěti jezer překonat suchou nohou a za ní 

následuje několik stupňů na lana. Vše je do 10m, 2x dolů a 1x nahoru. Těsně před sifonem čekají ještě 

další dvě jezera, z nichž první je opravdu koupací, neboť je problém uchránit věci ve vaku na zádech 

před namočením. Konečně dosahujeme sifonu, který nevypadá vůbec přítokový, spíš další z mnoha 

jezer, pro tentokrát zavřené, prohlížíme to důkladně traversem po stěnách. U sifonu je patrné srbské 

značení modrou barvou, je zde písmeno E??. Partie okolí sifonu působí neprobádaně a připomínají 

charakterem chodby za 2. sifonem. Družstvo v Labyrintu dále proniká a pořizuje fotodokumentaci.  

VOC: Anděl, Libor, Jindra, Petr.  

ZB: Honza a já Kaj.  

Exkurze: Selim, Alenka, Edáček.  

 

 

26. středa a velký úder na nalezený sifon. Po včerejších poznatcích vše soustředíme na pokus o 

zdolání sifonu. Všichni míříme takřka stejným směrem, Pomorski Put a sifon. Je potřeba přestrojit 

lanové úseky na stupních, protože jejich kotvení je nedokonalé a stáří lan neznámé i když vše 

nasvědčuje, že jsou z roku 2004.  
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Tedy jsme tři družstva, první přestrojovaní a průzkumné v okolí sifonu, druhé transportní a potápěcí, 

třetí dokumentační. Nejdůležitější poslání, potápění se podařilo dotáhnout do konce, jednoduchý 

sifon, takřka polosifon, se podařilo překonat, následuje další polosifon a z ním pokračuje dalších cca 

350 m. chodby takřka východním směrem, kde nebylo dosaženo konce. Nebylo nalezeno nic co by 

nasvědčovalo, že by sem někdo pronikl. Dále bylo pro lepší orientaci zaměřeno několik desítek metrů 

chodeb. Při cestě zpět byla také pořízena fotodokumentace. Transport materiálu byl náročný, je nás 

málo, navíc tentokrát musíme vynést materiál až do tábora.  

Potápění: Honza S.  

Transport, mapování: Petr, Tomáš Sv., a já Kaj.  

Vystrojování a průzkum: Anděl, Tomáš H., Luboš.  

Dokumentace: Libor, Janek, Jindra.  

27. čtvrtek, končí větší část akci na planině a přesouváme se do pohoří Durmitor, nebo na pobřeží.  

28. pátek. Ještě jedna akce do Daleviče míří známou cestou ke koncovým sifonům. Za Lavirintem 

v sintrových jezerech byly vyšší vodní stavy.  

Tomáš Sv., Libor, Jindra, Petr.  
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Co závěrem? Akce byla jak bylo předesláno hledací a našla. Ovšem je nutné podotknout, že to nebylo 

vůbec jednoduché. Nižší partie od dómu Slavia, které jsme téměř neznali, nás poněkud zaskočili. Dle 

porovnání v dostupné srbské mapě se jednalo cca o třetinovou vzdálenost k neznámému sifonu, 

oproti cestě ke koncovým sifonům. Ovšem rozhodně to nebyla třetinová záležitost co týče času a sil. 

Příště pokud se zlepší celková organizace a nasazení jednotlivců při transportu materiálu, budeme se 

pohybovat někde kolem 2h na jednu cestu. Trhlinou letošní organizace byla mapa, neboť jsme měli 

jen jednu horší kopii, na to že se působilo ve dvou družstvech. Zdrželo se hledání sifonu, alespoň byly 

veselé debaty co jsme všechno vlastně objevili – neobjevili. Nasazení jednotlivců při takovýchto 

akcích má svůj punc v obětavém plnění domluveného úkolu, aby se každý snažil odnést těch svých 

100%. Okecávání a vymýšlení věcí nadbytečných, postupů, které jsou vymyšleny, věci neprospěje. 

Právě naopak, každý vak který nemá nosiče se dělí mezi ty ostatní, ale to už tady v Daleviči důvěrně 

známe.  

Takže třeba za rok, jeskyně má pro nás další pokračování, že by si vzala osobně ty úvahy kam 

přesuneme naše snažení, když to tu nepouští?  

Účastníci : Anděl, Honza, Libor, Luboš, Jindra, Janek, Petr, Tomáš H., Tomáš S. a já Kajman.  

 

Koridor,	chDŽ	–	dóm	s	ponorem.	Sobota	5.	9.	2009.		
 

Hurá, zase doma v Koridoru, návštěvníci Plánivských oslav, kteří se účastnili exkurzí i sem, nám to tu 

nevykoukali, akorát jsou nějaké stížnosti, že se tu povaluje všude nářadí, něco jako že tu máme pěkný 

bordel. Uděláme úklid a všechno co není naše odevzdáme do muzea, nebo na skládku.  

Nuže pustili jsme se opět do toho v chDŽ a uklízeli pod komínkem u bodu 209. Pak jsme také začali 

zvětšovat kapacitu hajzlu, kde byl a je akorát Krása. Tak si říkám jestli to není odvážné, chtít se tam 

také podívat.  

Na vodních stavech v Koridoru se deštivý pátek nepodepsal, 5. sifon je neustále elegantně průchozí a 

Jezerní pod přepadem dobře 7m.  

Selim, Novajda, ??? a já Kaj.  
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Koridor,	chDŽ,	dóm	s	ponorem.	Sobota	19.	9.	2009.		
 

Kontrolujeme místo našeho rozšiřovacího působení předešlé akce. Bohužel, buďto neustále přibírám-

me, nebo to ještě chce trochu úsilí, třeba jako 8 děr na Hořice. I tak to zůstane asi náročnější na 

průstup, holt jestliže nejkrásnější věci jsou zadarmo, tak to tohle místo nikdy nebude.  

Voda v Koridoru je na ústupu, 8. sifon na lati dosahuje 23,6, 2. sifon vypadá jako by se měl začít 

otvírat, 3. nezměněn. V 5. sifonu neustále stejně průchozí stav, tedy čtvrteční deštík se neprojevil.  

Janek, Novajda, Selim, Alenka, Edáček a já Kaj.  
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Koridor,	chDŽ,	dóm	s	ponorem.	Sobota	26.	9.	2009.		
 

Tak se jdeme podívat na náš ponůrek, zdali třeba již nebude akorát, ale… Minulý týden to vůbec 

nezabralo, tož přivrtáme a nový pokus.  

Stavy v Koridoru prakticky nezměněny, je sucho. 9. sifon je cca 10 cm od otevření.  

Honza, Novajda a já Kaj.  

	

Koridor,	chDŽ,	b.9057.	Sobota	3.	10.	2009.		
 

Opět dóm s ponorem a rozšiřování vertikálního kanálku. Po minulém týdnu je znát, že metoda 

zapůsobila, nicméně pro nás tlusťochy ještě tak 2x opakovat. Vrtáme dalších 5 děr.  

Vodní stavy neustále na ústupu, v 5. sifonu je patrný jistý pokles cca 5 cm, 9. sifon neustále uzavřen, 

otevření je na spadnutí, ale chodba zde má pořád vydatný skap. V nejbližším období ovšem 

předpověď počasí nehlásí žádné výrazné změny, tak se třeba dočkáme i otevření.  

Novajda a já Kaj.  

 

Koridor,	chDŽ	dóm	s	ponorem,	2.	sifon.	Sobota	10.	10.	2009.		
 

Úvodem je nutné zmínit vážné páteční úvahy o pokusu pomoci vysychání 9. sifonu, rychlím 

uspořádáním čerpacího pokusu. Materiální přípravy se odvíjely od poznatků polygonu a pozorování 

místní situace. Neboli řečeno srozumitelně, čerpat 9. sifon lze do h. v dómu. Odvozené míry 

z polygonu si říkají o 130 metrů el. kabelu a 60 metrů hadice. Pro čerpání je uvažováno o malém 

čerpadle, tedy s příkonem 220 v, 0,7 kw, které bude zapůjčeno třeba v Lachemě. Na toto čerpalo 

pasuje coulová hadice (vnitřní průměr 25mm), která by na místě zůstala na pořád. Třívodičový kabel 

se podařilo poskládat ze starších kabelů, které pamatují asi ještě bádání na Vintokách, v délce 80 m. 

Délka by se doplnila buďto potažením silného kabelu s chodby Koridoru, nebo 50 m. jen dvou 

linkového kablíku od Honzy, což je ale méně bezpečná varianta. Největší komplikacemi akce, proč 

byla nakonec odložena, bylo nejistý zdroj energie, nutná příprava koncovek a pořízení hadice. Zdroj 

energie je po dnešku již poněkud jistější, vedoucí v Sš. jeskyních je opět svolná poskytnutí připojení, 

když se udělá zásah aby se výpadek proudu přetížením sítě neopakoval. Příprava koncovek a 

přepojování vodičů, by nebylo nutné kdyby Brtník posílil transformování 220v. Poslední jsou 

pořizovací náklady zahradní coulové hadice, které by byly cca 3000, ale je tu ještě lacinější varianta 

vodovodní silonové hadice, ovšem s transportem na místo tažením jako hada.  

Je nutné dodat, že čerpání 9. sifonu není teď prioritou, neboť se nejedná o aktiv a stav i do budoucna 

bude klesající, pravděpodobně i za deštivého počasí. Dnes byl zaznamenán další pokles stavu v 9. 

sifonu cca o 10 cm oproti minulému týdnu, stále není otevřen.  
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Po minulé akci jsou rozměry v tlakovém kanálu ponoru neboli Hajzlu uspokojivé, asi už to prolezu i já.  

Mapovali jsme chodbu k druhému sifonu od Š. dómu. Stavy v Koridoru jsou opravdu nízké, 2. sifon se 

ani po 20 letech neotevřel, 8. sifon má na lati 23,2, a to prosím bez čerpání, což je nejméně o 18 cm 

rozdíl oproti tomu když jsme začínali čerpat, tedy pokud lať bobtnáním nevyjíždí z bahna. I v pátém 

sifonu je zaznamenán pokles, 7. sifon nějakou desítku cm. od stavu při čerpání v roce 2005.  

 

V nejbližší době je v plánu uspořádání ještě jednoho čerpacího pokusu v osmém sifonu, to by 

připadalo na začátek listopadu, pokud si s tím počasí žertovně nepohraje.  

Bim, Zdenál M., a já Kaj.  

 

Koridor,	chDŽ,	9.	sifon.	Sobota	17.	10.	2009.		
 

Abychom každý podzim nemuseli toužebně očekávat až se nám otevře 9. sifon, případně zda budeme 

pozváni na čerpák, rozhodli jsme se pořídit a instalovat hadici, no spíš potrubí, v úseku od 9. sifonu do 

ponoru v dómu. Že se jedná spíš o potrubí jsme zjistili až při samotném transportu, při kterém to bylo 

taženo jako had. Popsaný úsek měří něco přes 50m, a výtlačná výška zde kolísá v rozpětí něco přes 8 

m, za tím si stojím, je to odvozeno z naměřeného polygonu. Jestliže po instalaci bylo zjištěno, že 

hadice je krátká, je pravděpodobně chyba v její délce, zkusím zajít udělat rutyku do obchodu, ale 

jestli něco zmůžu… vytahovat to na přeměření asi nebudeme.  

Vodní stavy v Koridoru zaznamenaly menších změn, zatímco 9. sifon ještě ustupuje, cca o 10 cm, a už 

je asi pootevřen, na aktivu v 5. sifonu přibylo cca 15 cm. Tedy poslední vývoj počasí bohužel pro nás 

zapůsobil, ale tragické co se týče případného reparátu čerpání 8. sifonu to ještě není.  

Bim, Brtník a Janek. Já tentokrát jen zapisuji, Kaj.  
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Koridor. Sobota 31. 10. 2009.  

9.sifon je otevřený tak cca 25-30cm, do víkendu to ještě určitě klesne, 

navrhuji na sobotu heroickou exploraci. (převzato z e-mailu)  

Bim.  

 

Munti	Locvei,	Banát,	Sv.	Helena,	Jasanka.	27.	10.	–	1.	11.	2009.		
 

V úterý večer se vydáváme na cestu, která končí ve středu ráno na Sv. Heleně, cesta nám tentokrát 

trvala necelých 10 hodin. Nad ránem byla komplikovaná mlhou v nížinách u Temešváru.  

Středa, po příjezdu a zabydlení v domku u 

Šibalů, upadáme většinou do spánku, počasí 

stejně nikam ven neláká, je mlhavo. Odpoledne 

po krátké procházce nad Dunajem, končíme 

v místním informačním centru, v obchodo-

hospodě U Pepsiho, která je již bez Pepsiho. 

Dopolední provoz zde zajišťuje která si baba, 

která je proslulá, jak záhy zjišťujeme, náhodnou 

tvorbou cen, vždy nahoru. Také výběr hotovosti 

Lei v bankomatu, se ukázal jako prozřetelný, 

neboť na místním účtování 1:10 se zhola nic 

nezměnilo, i když Lei je i při méně výhodném 

kurzu 6,30. Tudíž při účtování 2,5 – 25 od piva, 

zajišťuje tučný tringelt od každého piva, a tak 

moc krajany zas podporovat nemusíme.  

Čtvrtek je den, kdy už vyrážíme za hlavním 

cílem: překonat sifon ve vývěrové jeskyni 

Jasanka. Transportujeme na zádech v 7 lidech 

výstroj, pro dva potápěče. Používáme pro 

každou dvojici 2x7 l láhev, ve výstroji na bok. 

Protože při rychlém průzkumu, zjišťujeme že 

sifon tvoří jen stropní kulisa, pronikáme jen 

každý s jednou láhví. Po 30 m úzké chodby nás 

zastavuje v dómku s vodopádem cca 5m převislí 

stupeň, na který nejsme vybaveni, takže od 

dalších riskantních snah upouštíme a po 

návratu vymýšlíme další plán postupu. Také 

sintrová hráz, tvořící před sifonem cca 0,4 m 

přepad, by po odstranění mohla sifon snížit, aby 

byl průchozí i pro nepotápěče. Mezitím i na 

povrchu probíhá hledání vývěrové jeskyně dle knihy Pestery Din Romania (1978) zvané Pestera din 
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Valea Ceuca. Hledání je marné, krom jedné zmije, která se asi někde zapomněla, není nalezena, a 

mapka z knihy je velmi schématická.  

 

Pátek, oproti včerejšku se nám pohoršilo počasí, jestliže včera bylo možné na slunku sušit propocená 

trička, dnes jsme rádi že vůbec rozděláme oheň, alespoň ten přechod z deště do vody není tak drsný. 

Než se potápěči našněrují, sifon již není, Janek a Anděl si pohráli s hrázkou a později dokonali své dílo 

přibráním stropní kulisy. Borci to bylo dost dobrý, to bylo cool! Také dále se daří,  překonáváme 

stupeň, nevelká chodba s jezírky s čistou vodou a oblázky meandruje, míjíme komín, žel ještě dvě 

zatáčky a klesá k vodní hladině. Nevzdáváme to, transportujeme jednu flašku na rychlý úder a Honza 

se do toho vrhá. Po kratším zápolení v nedaleké úžině to vzdává, na takové žerty je jedna flaška 

hazard.  

Žel končíme, pro tuto akci nám víc není dáno, odhadem prodlužujeme jeskyni jednou tolik, tedy na 

nějakých 150 – 160 m. Po vynoření z vody překonaného sifonu (level 2) jeskyní chodba sice příliš 

nenabobtná, rozměry tady jsou pořád do 1 m šířky a výška značně kolísá. Celé to působí dojmem 

velmi mladé jeskyně, rozhodně to nepřináší odpověď na původ travertinové kopy ve vyústění terasy 

do údolí Vranovce, pod jeskyní. Je to ale jistě zajímavý poznatek a do budoucna může pátrání 

nasměrovat novým 

směrem, zvláště po 

zpracování měřících 

údajů. Do budoucna 

by tu ještě jedna 

možnost byla, pokud 

se potvrdí v mapě 

domněnka, že je tato 

tůňka o dost výš jak 

dno dómku 

s vodopádem, 

možná by to mohlo 

jít vypustit 

samospádem. 

Rozhodně nějaký čas 

bubliny 

vydýchaného 

vzduchu šli někam 

jinam, ne k nám. Pro 

dnešek konec a 

můžeme jen v pěti 

odtáhnout všechen 

ten brajgl na Helenu.  

 

Sobota. Pořádáme auty výlet na Bigar, což je jedna ze vzdálenějších českých vesnic, ale hlavně má dle 

rumunských materiálů zajímavé krasové okolí. Procházíme  
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část údolí – Valea Berzasca. 

Vápence se nám příliš 

nezamlouvají, hodně jsou zde 

k vidění podobné jak Hádsko-říčské 

a v těch moc krasové muziky není. 

Jeskyně zde popsané ovšem jsou, 

my máme málo času je víc hledat, 

tak třeba příště.  

Neděle je už jen na návrat domů, 

vyjíždíme po ránu, pěkný den 

rozpouští mlhu, takže není problém 

po devíti hodinách dojet dom.  

Honza, Janek, Selim, Anděl, Vašík, 

Zdenál Fr. A já Kaj.  

Ještě k hledání jeskyní v okolí Sv. 

Heleny několik poznatků. Některé 

místní názvy nepřesně kopírují 

Rumunské, co je ale zvláštní, kniha 

několik názvů přebírá českých a to 

přesně. Tedy že by zde místní natolik znali některé jeskyně a v době tvorby knihy znalosti i názvy 

poskytli? K hledání Pestery din Valea Ceaca: přibližný překlad názvu je jeskyně v údolí Kavky, případně 

Kavčím údolí. Mapka povrchu v knize je hodně schématická, plánek jeskyně je použitelnější a tak 

závěr je, že se pravděpodobně jedná o jeskyni místně zvanou Vranovec, tak často zmiňovanou 

turistickými návštěvami jako nevynechatelný outdoorový zážitek.  

Vrána nebo Kavka, vždyť je to takřka totéž.  
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Koridor,	chDŽ,	9.	sifon	–	Pondělní	dóm	a	jeho	okolí.	Sobota	7.	11.	2009.		
 

Po roce opět se otevírá 9. sifon. Komfortní tento průlez určitě není, vody je hodně, byly tu stavy kdy 

to šlo prolézt bez namočení. Tentokrát se nedaří pronést ani transportní vaky bez namočení. No 

nemáme na co čekat, potřebujeme dokončit dokumentaci. Při překonávání stupně s Nautila do 

Pondělního dómu, přestrojujeme, instalujeme nové lano – bez uzlíkaté. Dále se dělíme, 

fotodokumentace Pondělního dómu, Novoročních chodeb a zmapování komínů nad Pondělním 

dómem. Vše se daří, komíny jsou zmapovány a v Novoročních chodbách zbývá cosi času i na pokusné 

prokopávání v chodbě u bodu 28d3, kde se po chvíli ověřuje návrat do hlavní chodby.  

Vodní stavy v Koridoru šli většinou hodně navrch, Sloupský potok protéká do ponoru u chDŽ, Jezerní 

je tak 1 m pod přepadem. Husté sněžení začátkem týdne a následné prutké tání učinilo suchu 

v Koridoru rázný konec. Nízké stavy se drželi opravdu dlouho, i přes deštivé počasí druhé půle října.  

Bim, Janek, Zdenál M., Doktor a já Kaj.  

 

Koridor,	3.	–	8.	sifon.	Sobota	14.	11.	2009.		
 

Pořád nám vodní stavy 8. sifonu nejdou do hlavy a tak se vydáváme je opět zkontrolovat a přeměřit 

polygon mezi 8. a 3. sifonem. U 8. sifonu nás čeká překvapení v podobě stavu, lať ukazuje 27, což je 

takřka 40 cm nastoupení hladiny, oproti stavu před měsícem. Že hladina v 8. sifonu kolísá jsme věděli, 

ale nikdy to nebylo tak přesně měřeno. Možná kdybychom toto vysledovali již dříve, možná by nám 

došlo, že voda v 8. sifonu má víc společné se Sloupský potokem, než se předpokládalo. Také při revizi 

polygonu pomocí DistoX, byl zjištěn délkový nedostatek v jednom delším záměru, asi někdo příliš 

natáhl pásmo cca o 2 metry. Celkově se tedy rozdíl hladin 3. – 8. sifon oproti letnímu zjištění opět 

docela liší, jedná se až o 0,7 m rozdílu. Tady ale nelze dělat překotné závěry, další postup bude přesné 

nivelační měření mezi sifony, při kterém se stabilizují body nad hladinami. Od těch se bude 

v budoucnu odvíjet veškeré měření.  

Vodní stavy v Koridoru jak již bylo naznačeno, jsou mokré. Hlavní chodbou protéká S. potok až do 4. 

sifonu a je to tak na holínky. Oproti tomu jsou vodní překážky ve Spojce do Š. na ústupu, za což 

ovšem může původ vody ze skapů, což má velké zpoždění, jak interpretují naši přední 

hydrogeologové. Jezerní také ustupuje, je cca 2 m pod přepadem, oproti stavu před 14 dny, kdy byl 

pozorován 1 m., ale tam to vysvětlení bude ještě jinak, jednou až se to třeba obarví.  

Bim a já Kaj.  

 

Koridor,	chDŽ,	dóm	s	ponorem.	Sobota	21.	11.	2009.		
 

Jdeme vyzkoušet po odmlce způsobené jinou činností, průchodnost tl. kanálu v ponoru. Závisí na tom 

úder na neznámý komín, popisovaný v dolní chodbě a pro jeho zdolání jsou potřeba dvě osoby. No, 
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zdá s nám profil kanálu ještě pořád úzký, rozhodujeme se ještě pro jednu sadu rozšíření v celkové 

délce, ale to budeme potřebovat jinou vrtačku, nebo větší zdroj energie, neboť s tím co máme 

uděláme s bídou dvě díry. Přesto je naládujeme, uvidíme příště.  

Vodní stavy v Koridoru i když voda protéká do 4. sifonu klesají. Bim provádí exkurzi 6-ti osob (Hugo 

Havel a spol.)  

Bim, Honza a já Kaj.  

 

Koridor,	8.	sifon	–	2,3.	sifon.	Sobota	28.	11.	2009.		
 

Nuže dochází na vědu, už někdo přesně víte jak jsou vůči sobě výškově postavené hladiny 3. a 8. 

sifonu. Asi to nikdo nevíme, ale po dnešní akci bychom měli mít jasno, Janek zapůjčuje nivelační 

přístroj a během 5-ti hodinové akce stabilizujeme dva body v uvedených sifonech, od kterých se 

budou odměřovat aktuální hladiny pomocí vodočtů.  

Voda v Koridoru ještě protékala do ponoru před chDŽ a je na ústupu. Lať v 8. sifonu ukazovala 24.  

Bim, Janek a já Kaj.  
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Koridor,	8.	sifon,	chDŽ	–	Dóm	s	ponorem.	Sobota	5.	12.	2009.		
 

Zatímco Bim, Zdenál a ostatní zainteresovaní dnes obhajovali další činnost jeskyňářů, tedy těch 

amatérských v jejich jeskyni pro budoucí období na správě CHKO, my zbylí jsme vyrazili opět do 

Koridoru. Jednak jsme dopravovali 90-ti metrovou poslední část kabelu k 8. sifonu i s montáží 

koncovek, který nám chyběl k tomu aby případný čerpací pokus mohl být kdykoliv opět spuštěn. Také 

bylo záměrem další rozšiřování Hajzlu v Dómu s ponorem. Tady se to ale zaseklo na tom, že 

rozšiřovací tým naznal, že je to široké dost, poté co oba dva tím prostoupili. No na chvíli jsem jim 

uvěřil a tak jsem se to jal zkoušet. Cesta dolů cca 7 m vertikálním tlakovým kanálkem, kde oválný 

profil kolísá mezi 50 – 40 cm, nebudila podezření že by zde měla být nějaká komplikace. Tam dole se 

nachází horizontální mírně klesající chodba rozměrů 3m. výšky/na 2 m. šířky s korýtkem občasného 

toku, který dnes netekl, lemovaná „žížalími svahy“, která přibližně kopíruje spodní stěnu dómu 

s ponorem. Žížalí svahy jsou zde poněkud zvláštní, protože na této straně koridoru se nevyskytují, ani 

ve Vintocké, ani po celé délce chodby Do Žlebu. Řekl bych že to má cosi společné s občasným až 

pravidelným zaplavováním. Úroveň popsané chodby odpovídá pravděpodobně úrovni hlavní chodby 

Koridoru, zajímavější je jistě spíš odtoková část, ale bez ražení se zde nic nezmůže. Popisovaný 

zajímavý komín FM, respektive Kůčou nebo Krásou, se mi tak zajímavý nejeví, je to spíš víc 

ukloněných komínů, malých rozměrů na hraně průchodnosti. Ale zkusit se má vše, což jsem si říkal i 

při výstupu zpět do dómu. Výstup mne zabral něco přes půl hodiny a dobře jsem se seznámil 

s chytákem někde v polovině hloubky, kde zúžení dovoluje, tedy mě, průstup jen s jednou rukou 

nataženou nahoru.  

Voda protékala do ponoru před chDŽ, v ponoru dómu už netekla, ale tam já to již kontrolovat 

nepůjdu!  

Selim, Ludva, Mlok, Hulis a já Kaj.  

 

NSKoridor,	exkurze.	Neděle	13.	12.	2009.		
 

Prohlídka Koridoru s kolegy s Týnčanského Krasu.  

Vodní stavy: S. potok protéká hojně do 4. sifonu, Jezerní 2,5 m pod přepadem. 8. sifon má 26,3 na 

lati.  

Čtyři kolegové z Týnčan (1-08) a já Kaj.  

 

NSK	–	Šošůvecký	Koridor.	Pondělí	28.	12.	2009.		
 

Nivelace hladin 2., 3. a 8. sifonu ještě neskončila a bude pokračovat i s tou dnešní ještě nejméně 

jednou. Prozatímní vypočítaný rozdíl hladin je o 10 cm vyšší 8. sifon oproti 3. Dnes jsme stabilizovali 
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bod od kterého by se měla odměřovat hladina pod bahnopádem, instalovali jsme i metr, který bude 

sloužit co by vodočet. Do 8. sifonu jsme stabilně instalovali lať, která zde byla jen zapíchnutá v bahně. 

Protože se nám poněkud povytáhla z bahna, budou nově měřené stavy rozdílné a není to tím, že nám 

sifon vysychá. Postaru byl stav dnes zaznamenán 256 a nový údaj je 211, rozdíl tedy činní 45 cm. 

Takže nejnižší pozorovaná hladina z října 23,2 respektive 232 bude nově 187.  

Vodní stavy jsou následující: NSKoridor je protékán S. potokem až do 4. sifonu.  

Bim, Honza, Janek a já Kaj.  
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N.Amatérská	jeskyně,	Sloupský	Koridor.	Středa	30.	12.	2009.		
 

Nápad natočit o Amatérské Jeskyni film se blíží realizaci, proto jsme vyrazili do jednoho z našich 

působišť, Sloupského Koridoru. Přes jezera je cesta volná, 2. jezero má dokonce velmi příznivý stav. 

Ovšem vlivem vyšších vodních stavů na aktivu je Turbína zahlcená a její okolí zaplavené. Průchozí je 

levý variant, po poškozeném lanovém traverzu, který je zde nainstalován z devadesátých let. Ten 

překonává jen část naší výpravy, dosahujeme tedy 1. sifonu, neboť zde již nic v cestě nestojí. Místa 

kolem Beníškova Okna by chtěla kompletně nově vystrojit i železný žebř je již značně zpuchřelý. 

Nouzový traverz by se měl přestrojit ocelovým vypjatým lanem. V zadních částech pořizujeme dvě 

fotografie, které se snad povedli a někdy je uvidíme. Zbytek výpravy se vrací Východní Větví, pře 

Bahňáče a potvrzuje vyšší stavy na aktivu.  

Bim, Janek, Selim, Zdenál a já Kaj.  

 

 

 

 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2009 85 
 

Pro tento rok se jednalo o poslední bádací akci našeho klubu, ještě dnes je možné se účastnit 

společné tradiční Silvestrovské vycházky. Končí rok na jehož začátku jsme stáli před těžkým 

rozhodnutím jak dál a hlavně bez koho. Po těchto rozhodnutích se situace velmi rychle stabilizovala a 

na bádací akce se krom vyšší účasti členů skupiny vrátila kamarádská pohoda a demokracie 

v rozhodování. V činnosti pro tento rok stálo několik složitých úkolů, které jak už to tak v jeskyňařině 

chodí, nemusí být zákonitě zakončeny objevem. Úkoly se nám v rámci možností a vodních stavů 

dařilo plnit, dokonce přišlo i na objevování, protože hned z kraje roku jsme explorovali v prostorách 

za 9. sifonem. Vše se tam do konce roku podařilo dokumentovat a již je nachystán příspěvek do 

sborníku Speleofóra 2010, který má opět ambice být největším objevem doma. Čerpací pokus na 8. 

sifonu se přes finanční a technickou náročnost podařilo realizovat, akorát suchou nohou jsme se do 

dalšího pokračování Šošůveckého Koridoru nedostali. Lze konstatovat že jsme pro to udělali takřka 

vše, akorát se nám nepodařilo využít nejnižších stavů. Místní situace je bohužel jak pozdější přesné 

měření potvrdilo, vázaná na aktiv Sloupského Potoka. Což značí, že ani plně využitý výkon, který nám 

instalovaný elektrický kabel umožňuje, nemusí být dostatečný pro snížení hladiny 8. sifonu. 

V zahraničí jsme v bádání byli velmi úspěšní, máme zaděláno opět na velké objevování v Černé Hoře, 

v jeskyni Ďaleviča. Na Banátu ve vyvěračce Jasanka také nelze říct skončili jsme, opět máme o čem 

uvažovat jak dál. Tradiční jarní exkurzní akce byla také velmi zdařilá, aby ne vždyť se uskutečnila do 

jedné z nejvýraznějších krasových oblastí, Slovinského Krasu, kde se zrodilo slovo Kras. Akorát 

pracovní, rodinné zaneprázdnění nám nedovolilo se zde setkat ve větším počtu, akce byla poněkud 

komorní.  

Uplynulý rok se samozřejmě dá hodnotit detailněji a nejlépe kolektivně a pro to se naskýtá blížící 

výroční schůze, která s bude konat 20. ledna 2010., ve středu večer někde v Brně.  

Pro příští rok krom nadšené jeskyňařiny, budeme muset provozovat i údržbářskou, čeká nás 

rekonstrukce naší základny pod Suchdolem, tedy nejméně střechy... a vůbec tak dost! Dnes není 

nejvhodnější den pro rozepisovaní úkolů.  

Pro dnešek vám přeji do nového roku hodně štěstí, zdraví a kamarádské pohody mezi všemi 

jeskyňáři. Ahoj v novém roce.  

Kajman  

 

 

 


