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Výroční	schůze	ZO	6-25		
 

Výroční schůze se konala v lednu 2010. 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	
konané dne  20.1.2010 v Brně, Makovského nám. 1 

1. Seznámení s bezpečnostní směrnicí. 
 

2. Přítomno je 11 členů z celkového počtu 16, schůze je usnášeníschopná.   
 

3. Sirotek seznámil přítomné s vyroční zprávou na rok 2009, Zpráva byla schválena. 
 

4. Výbor ČSS ZO 6-25 byl zvolen ve složení: 
Předseda: Jan Sirotek 
Pokladník: Ludmila Ondrouchová 
Hospodář: Vít Kaman 
 

5. Příspěvky na rok 2010 byly schváleny ve výši 1000 Kč na člena. 
 

6. Mokrý byl pověřen zajištěním vrácení našeho vrátku od M.Šenkyříka. 
 

7. Diskuse o materiálu skupiny, hospodář Kaman seznámil přítomné s aktuálním stavem, bylo 
rozhodnuto o nákupu 200m lana, 10 plaket, 13 mailon. 
 

8. Sirotek je pověřen zajištěním aktualizace údajů v rejstříku firem (změna sídla) 
 

9. Ondrouchová byla pověřena zajištěním technické stránky www prezentace: registrace 
domény pustyzleb.cz a instalaci redakčního systému se základním menu s veřejnou i 
neveřejnou částí. Sirotek a Mokrý následně dodají obsah. 
 

10. Skupina se bude zabývat náborem nových členů, pomocí webových stránek a dnů otevřených 
dveří. 
  

11. Základna v Suchdole potřebuje opravu střechy. 1.akce na jaře se bude konat 19.-21.3.2010 
kde se domluvíme na postupu prací. 
 

12. Výjimka na práce v Nové Amatérské jeskyni: Sirotek zjistí aktuální stav dotazem na Plánivskou 
skupinu 
 

13. Plán výzkumu v M.Krasu – jeskyně Nový sloupský koridor:  
a. čerpání 8. Sifonu s naším čerpadlem 
b.  čerpání 8. Sifonu s výkonnějším čerpadlem 
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c. barvicí pokus 
d. vodivostní pokus 
e. proplavání 3.sifonu+mapování 
f. proplavání 2.sifonu+mapování 

 
14. Plán akcí/výzkumu v zahraničí: 

a. Ćerná hora 20-29.8.2010 
b. Slovinsko 7-16.5.2010 
c. Chorvatsko 31.3.-5.4.2010 – potápění 

15. Standa Mayer oslaví  letos 75.narozeniny . Oslava proběhne u něj doma dne 18.2.2010 od 
18:00, Mokrý, Kaman, Motyčka  zajistí dárek – album fotografií. 
 

16. Mokrý vznesl návrh na přejmenování jeskyně přístupné vchodem nedaleko hotelu Broušek ze 
současného označení „Nový sloupský koridor“ na „jeskyně pod šachtou Broušek“  

 
17. Přílohy:  

• Prezenční listina  
• Seznámení s bezpečnostní směrnicí 

 

Zapsala L.Ondrouchová 

Činnost	výboru	základní	organizace	
 

Výbor základní organizace působil v r. 2010 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 2010 měla Pustožlebská skupiny tyto členy a čekatele: 

clenstvi PRIJMENI JMENO PRUK
AZCSS 

DATNAR ULICE PSC MESTO TELEFON EMAIL 

řádný Celý Petr        

řádný Frgala Zdeněk        
řádný Gajdošík Jan        
řádný Grošek Roman        

řádný Grošek Kamil        
řádný Kaman Vít        
řádný 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 2010 hospodařila ZO s těmito výsledky: 

Stav k 1.1.2010 k 1.1.2011 rozdil 
účet 98.140,- 25.594,- -72.545,- 
pokladna 5.909,- 511,- -5.398,- 
č.f. 7.127,- 3.452,- -3.675,- 

 

Materiál	
K 25.1.2011 disponuje ZO následujícím materiálem: 

Spotřební	materiál	sklad:		
 

• Lana speleo: sklad zůstatek z 2009 320 m. Spotřeba 191 m – MNE, Koridor. Stav sklad 12. 
2010. 129 m.  

• Jistící lano dynamické 40 m. (Selim) 
• Vystrojovací materiál: komplet plaketa + majlona 7x, kotvy 8/75 5x, 8/110 1x.   
• Vrtáky SDS: 6-4x, 8-3x, 10-2x, 12-1x, 14-2x. 
• Kladka 2x 
• Nafukovací člun 2x (Zdenál) 
• Cívka (buben) Lola 2x  
• Vodící šňůra 900 m.  
• Kopáček 2x  
• Sekáč plochý 1x  
• Karbit 100 kg (bouda)  
• Kabel el. 800m. (Koridor)  
• Speleovaky 4x  

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) 

Popularizační	a	prezentační	činnost	v	roce	2010	
Skupina prezentovala svoji činnost zejména na Speleofóru 2010 ve Sloupě v Moravském krasu. 
Jednotliví členové pak v rámci svých možností rovněž reprezentovali ZO Pustý žleb a ČSS v dalších 
periodikách.  

V dubnu se členové skupiny zúčastnili tradiční přednáškové akce pro občany Vavřince. 
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Zdeněk Motyčka se zúčastnil Speleokonfrontací, Speleomeetingu a kongresu ISCA. 

Tomáš Mokrý prezentoval činnost ZO v nočním pořadu na ČT24. 

Ostatní	činnost	
Zdeněk Motyčka pracoval v ČSS ve funkci předsedy, Jan Sirotek vedl komisi pro speleopotápění. 
V průběhu roku se Zdeněk Motyčka, Tomáš Mokrý a Jan Sirotek podíleli na činnosti přípravného 
výboru pro Mezinárodní speleologický kongres v roce 2013.  

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. 

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

Nový	Sloupský	Koridor	
Do naší stěžejní lokality jsme podnikli 25 akcí kterých se účastnilo 88 osob. Dvěmi potápěčskými 
akcemi jsme se vrátili mezi 1. a 2. sifon, pořídili novou mapovou dokumentaci a začali zkoumat 
doposud neznámou tůň nedaleko 1. sifonu. Dosáhli jsme zde ve 40 metrové vzdálenosti a 24 metrové 
hloubce neznámých rozměrných chodeb. Výzkum zde nebyl dokončen. Dále byly potápěčsky 
zkoumány hladiny pod Bahnopádem Khumbu, kde nebylo nalezeno ve 20-ti metrové hloubce 
pokračování. I zde bude průzkum pokračovat, neboť při sestupu potápěče se rychle zhoršuje 
viditelnost a při jedné akci nebylo možné důkladně zaplavené propasti prozkoumat. Také byla 
uskutečněna jedna potápěčská akce do 3. sifonu. Byl zkontrolován stav a obnovena vodící šňůra. 
Z důvodu vysokých vodních stavů a tím zhoršené viditelnosti, v průběhu takřka celého roku, nebyly 
další potápěčské akce realizovány. V první půlce roku jsme také začali chystat další čerpací pokus v 8. 
sifonu. Pro tentokrát se měli snižovat hladiny i pod Bahnopádem K., kde byly nainstalovány čerpadla 
a zakotveny přístupové žebříky. Jak již bylo uvedeno akce nebyla realizována, díky vysokým stavům. 
Během února a března jsme pomohli realizovat studentům Karlovi Univerzity barvící pokus vod 
odtékajících Wankelovým jezírkem v Soloupskošošůvských jeskyních, s vyhodnocením na 4. místech 
v N. Sloupském Koridoru. 1) Jezerní chodba, jezero za přepadem 2) řečiště u 5. sifonu 3) 8. sifon, sběr 
vzorku v hladině pod Bahnopádem, 4) vývěr pod Šošůvským dómem. Pokus je vyhodnocen detailněji 
v samostatné kapitole.  

Také bylo věnované značné úsilí údržbě jistících traverzů ve Spojce do Šošůvky a zde vyměněny 
sestupové kovové žebře na Bahnopád, za mohutnější se zesíleným kotvením. Také jsme exkurzně 
provedli jeskyní 43 osob, ať už v rámci Speleofóra, nebo při čtyřech samostatných akcích.  

Nová	Amatérská	jeskyně	
 Na této lokalitě neustále spolupracujeme s Plánivskou skupinou a byly zde realizovány během roku 
dvě akce, při kterých byly kontrolovány stavy v Sloupské Koridoru a na podzemní Punkvě. Akcí se 
účastnilo 6 osob.  
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Nový	Ponor	
Na této lokalitě, nedaleko vstupu do Sloupsko-šošůvských jeskyní, jsme při jedné akci zkontrolovali 
po roce stav a dokončili mapovou dokumentaci. 

Hynštova	Ventarola	
Lída a Tomáš Ondrouchovi provedli ve spolupráci se ZO 6-12 zaměření komínu vůči povrchu na 
lokalitě Hynštova ventarola. 

Základna	Suchdol	
Na naší základně bylo zjištěno poškození střechy, které jsme se rozhodli neprodleně odstranit. Při 
započetí oprav jsme zjistili velmi špatný stav celé střechy, proto jsme ji museli celou rekonstruovat. 
Závěrem byly venkovní stěny základny natřeny novou barvou. Tato činnost nám zabrala 17 akcí na 
kterých pracovalo 88 osob.  

Ostatní	
Vít Kaman se zúčastnil studijní cesty do Českého krasu organizované ZO 6-13 Jihomoravský kras. 

Činnost	v	zahraničí	
Na konci srpna proběhla tradiční expedice do Černé Hory na planinu Dalovica. 

Skupina zorganizovala celkem 3 expedice do rumusnkého pohoří Banát. 

Zdeněk Motyčka se zúčastnil expedice do Mexika na poloostrov Yucatán. 

Další	poznatky	o	průběhu	jeskynních	systémů	vázaných	na	podzemní	
tok	Sloupského	potoka	–	výzkumy	a	objevy	roku	2010	
Léta 2008 a 2009, pro naši ZO ČSS 6-25 Pustý žleb bezesporu jedna z historicky nejvýznamnějších 
etap, nás, najmě svými rozsáhlými objevy, pochopitelně motivovala k dalšímu badatelskému úsilí, tak 
jak jej již po mnohá léta vyvíjíme v jeskyních vázaných na podzemní tok Sloupského potoka, tedy 
Sloupsko – šošůvských jeskyních, Jeskyních pod šachtou Břoušek (Nový Sloupský koridor) a 
Sloupském koridoru Amatérské jeskyně.  

Práce	v	okolí	8.	sifonu	Šošůveckého	koridoru	-	Jeskyně	pod	šachtou	Břoušek	
Objevy učiněné potápěčsky v roce 2008 za 8. sifonem a jejich pečlivá dokumentace při mnoha 
následujících potápěčských akcích, stejně tak jako vědomí, že dokončení náročného průzkumu v nově 
objeveném 1500m dlouhém koridoru se neslučuje  s opakovaným mnohočetným překonáváním 
obtížných úžin 8. sifonu a transportem materiálu tamtéž, nás pochopitelně vedlo ke úvahám o 
vyčerpání vod 8.sifonu. Tyto snahy byly realizovány v roce 2009, při dvou čerpacích pokusech, jež 
měly eufemisticky řečeno nevalný, upřímně řečeno zcela tristní průběh (Mokrý, 2009). Avšak i průběh 
těchto sisyfovských prací přinesl nepatrné sladké plody v podobě nových poznatků o vodách v 8. 
sifonu.  Bylo zřejmé, že se v žádném případě nejedná o izolovanou vodní nádržku, nýbrž o součást již 
možná trvale zavodněných partií podzemního Sloupského potoka. Je záhodno zmínit, že 8. sifon 
disponující hloubkou zvíci 16m, je překonatelný „suchou nohou“ po snížení hladiny o přibližně 4-
4,5m, neboť tato meta postačuje k průlezu jeho levé, JV části, vedoucí do toužených suchých prostor 
za ním. Tyto poznatky nás tedy vedly k zahájení důslednějšího průzkumu vod v 8. sifonu a  jeho okolí, 
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jež by nám mohly přinést vodítko ke stanovení další strategie při plánování obnovených úderů na 
neblahé vody 8. sifonu. Prvním aktivitou v tomto směru bylo provedení přesné nivelace mezi všemi 
známými hladinami v Šošůveckém koridoru (před sifonem), tedy v 8. sifonu, hladinou pod 
Bahnopádem Khumbu, vývěrem pod Šošůveckým dómem  a 3.sifonem.  V níže uvedené tabulce je 
uvedena výseč dlouhodobých měření, uvádějící nadmořské výšky sledovaných hladin: 

Datum 8.sifon Bahnopád 3.sifon 

28.11.2009 385,09   385,00 

28.12.2009 385,21 385,20   

16.1.2010 385,15 385,15 385,01 

23.1.2010 385,12 385,11 385,00 

30.1.2010 385,21 385,19 385,02 

13.2.2010 385,04 385,04 384,98 

20.2.2010 385,16 385,16 385,08 

21.2.2010 385,22 385,21   

27.2.2010 386,73     

6.3.2010 385,70 385,67 385,59 

20.3.2010 385,30 385,29   

27.3.2010 386,47 386,38   

12.4.2010 386,62 386,43   

19.4.2010 385,22 385,21   

25.4.2010 385,34 385,29   

 

Z této tabulky je zřejmá jasná souvislost vod 8. sifonu s vodami pod Bahnopádem Khumbu, jejichž 
kolísání uvedené v tabulce bylo naprosto totožné. Stejně tak tomu bylo v dalším průběhu roku 2010. 
Je tedy zřejmé, že mezi těmito hydrologickými objekty existuje přímá souvislost.  Ačkoliv jsme nad 
touto skutečnosti nijak nejásali, dovolila nám změnit zapojení čerpadel pro následující čerpací 
pokusy. Obě čerpadla mohou být umístěna na J kraji Bahnopádu Khumbu, čímž se docílí zkrácení 
trasy pro hadice od čerpadel zhruba na polovinu (ze stávajících více než 110m), a díky propojení s 8. 
sifonem bychom měli čerpáním hladiny pod Bahnopádem snižovat i 8.sifon. Navíc nad hladinou 
Bahnopádu se v těchto místech otevírá velice příhodná chodbička, kterou lze využít právě k vedení 
hadic. Za tímto účelem byla hladina Bahnopádu zpřístupněna pomocí žebříků a mohla být také 
poprvé prozkoumána. Již po sestupu k hladině bylo možno konstatovat, že pod neustále 
odpadávajícími vrstvami bahna, po kterých traverzujeme při překonávání Bahnopádu, které vlastně 
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daly Bahnopádu i jméno, se nachází stabilní skalní podklad a nehrozí zde tedy fatální zhroucení 
bahnitých vrstev.  Následně byl proveden i potápěčský průzkum rozsáhlých hladin pod Bahnopádem 
Khumbu, při kterém bylo dosaženo hloubky 20m. Byla zde nalezena nevelká odtoková chodba se 
zřetelným prouděním vody, za skalní kulisou směrem na Z je hypoteticky možný i další postup, 
potápění je zde však velmi ztíženo odpadáváním bahna ze stěn, jež je způsobeno bublinami 
vydechovanými potápěčem, které rychle snižují viditelnost. Vysoce nadlimitní vodní stavy, panující 
prakticky po celý rok 2010, nám bohužel prozatím neumožnily realizovat nově připravené čerpací 
pokusy, díky nimž doufáme proniknout do prostor za 8.sifonem bez pomoci potápěčské techniky.  

Další aktivity v Jeskyních pod šachtou Břoušek, které byly prováděny ve spolupráci se studentkou 
Přírodovědecké fakulty UK Anitou Gregorovou, přinesly rovněž zajímavé poznatky.  Měření 
konduktivity a teplot A.Gregorová prováděla dne 20.2.2009, při průtoku 5.sifonem 166,5l/s, při 
pozvolna nastupující oblevě. 

  KONDUKTIVITA [µS] TEPLOTA [°C] 

JEZERNÍ CHODBA 660 - 

5. SIFON (výtok) 274 2,6 

8. SIFON 495 7,8 

BAHNOPÁD 496 7,8 

VÝVĚR POD DÓMEM 496 7,8 

3. SIFON 333 4 

  
  

LUHA (nad soutokem se Žďárnou) 207 0,1 

ŽĎÁRSKÝ PONOR 549 2,2 

PONOR POD ŠOŠŮVKOU 630 3,4 

 

Ze získaných výsledků je zřejmé, že vody 8. sifonu, Bahnopádu a vývěru pod Velkým dómem 
v Šošůveckém koridoru jsou naprosto shodné. Důležitá je zejména skutečnost, že tyto vody, za 
daného vodního stavu, kdy byl aktivní vodní tok mezi 5. a 4.sifonem, zřejmě nikde v celém svém 
průběhu nepřicházejí do styku s vodami aktivu Sloupského potoka vyvěrajícími z 5.sifonu, neboť 
hodnoty konduktivity a teplot jsou shodné v celém jejich průběhu. Ze značného rozdílu v teplotách 
mezi vodami v Šošůveckém koridoru a aktivu Sloupského potoka je jasná i skutečnost, že vody 
v Šošůveckém koridoru setrvávají v podzemí delší dobu. Zajímavá změna nastala počátkem roku ve 
vývěru pod Velkým dómem v Šošůveckém koridoru. Dříve nicotná ručej, za nižších vodních stavů 
nepatrná až vysychající, v roce 2010 silně zmohutněla a vytvořila tak regulérní přítok do vod 
tekoucích směrem k Amatérské jeskyni od 3.sifonu. Lze se domnívat, že tento jev byl způsoben 
odstraněním nějaké překážky v podzemním průběhu toku, tvořené např. nánosem sedimentu, a 
tímto byla značně zvýšena průtočná kapacita vývěru. Zejména při vysokých vodních stavech bylo 
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možno pozorovat zajímavý jev, kdy aktiv vytékající ze 3.sifonu, tvořený silně zakalenou vodou, je 
dotován silným přítokem zcela čisté vody z vývěru, který se však za těchto vodních stavů již nalézá 
pod hladinou. 

Dále byl proveden A.Gregorovou i odběr vzorků pro měření chemismu vod 8.sifonu a vod Jezerní 
chodby. 

  F- Cl- Br- SO42- NO3- PO43- HCO3- 

 

Ba 

 

Ca 

 

K 

 

Mg 

 

Na 

 

Si 

 

Sr 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Jezerní 
chodba  0,3 26,1 <0,2 48,1 67,1 <0,4 297,3 

 

0,021 

 

131 

 

1,27 

 

2,95 

 

3,02 

 

4,17 

 

0,102 

sifon 8 0,26 18,9 <0,2 40 36,1 <0,4 178,4 0,026 71 2,01 4,93 3,59 5,07 0,122 

. 

Hodnoty z tabulky byly interpretovány hydrogeologem Mgr. Jiřím Bruthansem následovně:  

1. Jezerní chodba  

Cl a NO3 ukazuje, že voda není z lesního povodí, ale převažuje pole či zástavba. 

Ca a HCO3- ukazují, že převažuje autochtonní infiltrace. 

Nízký obsah K ukazuje, že to není voda z ponoru. 

2. Voda z 8. sifonu 

Nízký obsah Ca a vysoký Mg naznačuje, že se jedná o vodu z nekrasu. 

Průzkumy	mezi	1.a	2.sifonem	a	ve	3.sifonu	
Prostory mezi 1.a 2.sifonem, kterými jsme mnohokrát procházeli v letech 1999-2004 při našich akcích 
ze strany Amatérské jeskyně dále, směrem ke spodním patrům Sloupských jeskyní a zpět, zůstávaly 
dlouhou dobu na okraji našeho zájmu. Vzhledem k tomu, že se jedná o více než 200m dlouhou část 
koridoru, jakkoli na první pohled neslynoucí množstvím perspektivních odboček, rozhodli jsme se do 
těchto míst vrátit mj. i proto, aby mohla být zhotovena detailní mapa a proveden zevrubný 
speleologický průzkum. Již při první akci mapujeme hlavní tah a pokoušíme se prolongovat snad 
jedinou z perspektivních odboček, nalézající se hned vlevo za výlezem ze 2. sifonu. Tato vzestupná 
chodba by mohla komunikovat se silně erodovanými odbočkami nalézajícími se na V před vstupem 
do 2. sifonu a mohla by tedy při vyvinutí jistého badatelského úsilí, tedy kopání, vytvořit suchý 
obchvat tohoto sifonu. Za druhým sifonem se nalézá fragment vodního toku, zvíci 50m, který posléze 
mizí v sifonu známém jako odtoková část 2. sifonu, kde bylo v roce 2001 dosaženo vzdálenosti 40m a 
hloubky 14m (Mokrý 2002) . Aktiv Sloupského potoka, mizející v odtokových partiích 2. sifonu, lze 
spatřit o 400metrů dále, již v Amatérské jeskyni, konkrétně v dómu U splasklého člunu, a poté o 
několik desítek metrů dále ve vývěrech Sloupského potoka. Při mapování nevýrazné odbočky s vodní 
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hladinou poblíže 1. sifonu byl učiněn překvapivý objev. Ve slepé odbočce z této chodby zhruba 3m 
dlouhé bylo zjištěno na samém konci chodby, že tato postrádá dno a s překvapením jsme zde 
konstatovali studnu o průměru asi 1m zcela zaplněnou vodou s velmi dobrou viditelností. Tato byla 
posléze i potápěčsky prozkoumána. J.Sirotkovi s V.Kamanem se podařilo dosáhnout hloubky 24m 
v úvodní studni a poté proniknout úžinou do horizontálních chodeb větších rozměrů s valouny 
kulmských břidlic ve dně. Zřejmě se jedná o další vchod do rozsáhlých zatopených prostor mezi 
odtokem z 2. sifonu a vývěry Sloupského potoka v Amatérské jeskyni, vzdálenými asi 400m. Zdá se, že 
z této hladiny, nazvané později jako sifon č.11, bude možno obejít úžinu, které nás zastavila v roce 
2001 při ponoru v odtokových částech 2.sifonu. Tato úžina však byla pouze v hloubce 14m a bylo by 
možné zde postoupit i prohrabáním, protože úžina není příliš dlouhá a je ve své spodní části tvořena 
nahloučením kulmských valounů značné velikosti. V každém případě je pravděpodobné, že délka 
tohoto zatopeného labyrintu bude značná a proto zde výzkum bude pokračovat. 

Další pozornost jsme věnovali sifonu č.3. Jedná se o klíčové místo podzemního Sloupského potoka. 
Vyvěrají zde totiž vody Sloupského potoka a to i za situace, kdy je řečiště mezi předchozími sifony S5 
a S4 bezvodé. Je tedy zřejmá přímá souvislost  tohoto sifonu s ponory Sloupského potoka za Černou 
propastí ve spodních patrech Sloupsko šošůvských jeskyní. Našim záměrem bylo tento 30m dlouhý a 
zhruba 6,5m hluboký sifon detailně prozkoumat s motivem nalezení místa, z něhož sloupské vody do 
sifonu přitékají. Pokud toto místo půjde identifikovat, bude se nacházet zřejmě v hlubších partiích 
tohoto sifonu, kde je sifon poněkud členitější, předělený několika skalními kulisami. Během roku 
2010 však vysoké vodní stavy a s nimi související nízká viditelnost, pohybující se pouze kolem 0,5m, 
dovolily prozkoumat pouze pravou, severní stěnu sifonu, kde nebyly nalezeny žádné náznaky 
přítokové chodby. Zároveň bylo podrobně prozkoumáno dno jezírka, nalézajícího se na druhé straně 
sifonu, směrem k 4. sifonu s totožným výsledkem. Z tohoto jezírka je viditelná odbočka, přibližně 3m 
nad hladinou směrem na SV, která se zdá být perspektivní ve smyslu další prolongace.  I v těchto 
místech bude další výzkum pokračovat. 

Další	hydrologická	pozorování	
Srážkově velmi bohatý rok 2010 umožnil i některá další pozoruhodná hydrologická pozorování. 
Zejména přítok z jezírka na konci Jezerní chodby hýřil nebývalou aktivitou. V běžných letech je tento 
přítok, vytvářející pěkný vodopád v místech svého soutoku s vodami od 5. sifonu, obvykle aktivní 
pouze několik málo týdnů v období následujícím po jarním tání. V roce 2010 však tento přítok 
s výjimkou asi tří týdnů vydržel být aktivní po celý rok, což je jev zcela mimořádný a zřejmě souvisí 
s mimořádně intenzívním zvodněním v celé oblasti podzemního Sloupského potoka. Stejně tak i aktiv 
části Sloupského potoka přicházející od 5. sifonu a směřující směrem dále k Amatérské jeskyni tekl po 
celý rok, což dosud v historii našich bádání zde nebylo zaznamenáno. Několik zvýšených až 
povodňových stavů v průběhu roku 2010, zejména v únoru a březnu a počátkem června, dovolilo 
provést zajímavá pozorování v Šošůveckém koridoru mezi 8 .sifonem, Bahnopádem Khumbu. Při 
vyšších vodních stavech bylo na hladině Bahnopádu pozorováno zcela zřetelné proudění směrem 
k vývěru pod Velkým dómem, které lze dát do souvislosti s podstatným zvýšením kapacity tohoto 
vývěru, jež je popisováno výše.  Za povodňových stavů došlo několikrát v průběhu roku k zatopení 
téměř celého Šošůveckého koridoru, který byl bohužel spojen s nedobrovolným transportem našeho 
potápěčského a ostatního materiálu, zde deponovaného. Bylo zaznamenáno, že vodní hladina 
dosáhla úrovně, kdy byla zcela zatopena i plošina pod komínem ve Velkém dómu. Nelze než doufat, 
že v následujících letech nebudeme postiženi obdobnou hydrologickou nepřízní, a že budou naše 
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výzkumy na podzemním Sloupském potoce dále úspěšně pokračovat, neboť námětů na další postupy 
je stále přehršel. 

Medůza	2010	
S koncem prázdnin zorganizovala naše ZO tradiční expedici na planinu Dalovica v Černé Hoře. Hlavní 
nápor byl letos zaměřen na další průzkum a dokumentaci větve Srksov Pomorski Put v prostorách za 
sifonem, který jsme loni překonali.  

Přesun z ČR na planinu Dalovica probíhá několika auty tradičně v noci z pátku na sobotu. Sraz 
účastníků je v Bijelo Polje v továrně Eco-Meduza našeho kamaráda Jezda Vujčiče. Po krátké tiskové 
konferenci následuje rychlé občerstvení a už nakládáme růžovou dodávku, která odveze většinu 
výbavy na planinu. Po cestě se ještě zastavujeme v poslední hospodě a zbytek odpoledne trávíme 
stavbou tábora. 

První akce je zaměřena na transport potápěčského materiálu pro trojici potápěčů. Ti mají za úkol 
proplavat první sifon a zdokumentovat prostory za ním. Hlavní skupině předchází vystrojovací 
družstvo, které vyměňuje stará lana a vystrojuje traverzy přes četná jezera, která jsou pro tuto část 
jeskyně typická. Během cesty se část skupiny věnuje pořizování fotodokumentace. Před sifonem 
kompletujeme potápěčskou výstroj a nedočkavě sestupujeme k sifonu. Tady nás však čeká 
překvapení. Díky nízkým vodním stavům se sifon proměnil v jezero, které lze bez problémů přeplavat. 
Necháváme tedy potápěčskou výstroj před sifonem-jezerem a procházíme chodby objevené loni.  

Po překonání jezera, u kterého jsme se v minulém roce zastavili, přicházíme po několika desítkách 
metrů k dalšímu sifonu. Tady nás však čeká další, tentokrát nemilé překvapení. Do sifonu vede šňůra! 
Nálada okamžitě klesá na bod mrazu a nepomáhá ani objev boční chodby těsně před sifonem, která 
naznačuje, že by mohla sifon obejít. Pouštíme se do fotodokumentace „objevených“ prostor a 
přemýšlíme nad dalším postupem. 

Po návratu před první sifon chystáme výbavu pro jednoho potápěče, kterou přeneseme k druhému 
sifonu. Třídíme nepotřebné věci na vynesení z jeskyně ven. Pozdě v noci pak vylézáme na povrch. 
Zklamání se mísí s otázkami, co je za druhým sifonem a zda je vůbec překonán. Připravujeme další 
akce, jejichž náplní bude mapování, průzkum propastí a komínů v prostorech mezi oběma sifony a 
nové odbočky před druhým sifonem a potápění ve druhém sifonu. 

Pro další akce se rozdělujeme na několik družstev. Skupina, která má na starosti lezecký průzkum, 
zároveň dokončuje vystrojení traverzů přes jezera. K prvnímu „sifonu“ se tak dá dostat při troše 
obratnosti a štěstí s namočením pouze nad kolena. Před sifonem-jezerem je pak nutné převlečení do 
neoprenů. Další družstvo provádí průzkum nově objevené odbočky. Vzhledem k tomu, že odbočka je 
vlastně velmi malá plazivka, plná ostrých břitů, jsou do tohoto týmu nominováni štíhlí, nadšení mladší 
členové expedice. T. Svoboda zde při prvotním průzkumu prolezl prvních cca 50 m horizontální části, 
kterou přerušuje několik polosifonů, které zjevně většinu času bývají uzavřeny. V době naší návštěvy 
byla vzduchová mezera v jednom z nich pouze 10 cm. Podle výsledků ponoru ve druhém sifonu 
zjevně jedna z těchto hladin komunikuje se sifonem. První průzkum zastavil kolmý stupeň, který dnes 
dvojice Barák a Rozehnal, vybavená lanem a vystrojovacím materiálem překonává. V těchto místech 
se charakter odbočky mění na vertikální a zvětšují se rozměry chodeb. Po překonání několika stupňů 
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další postup zastavuje sifon. Mapovací družstvo Kaman, Adlerová mapuje hlavní chodby mezi oběma 
sifony. 

Při další akci transportujeme výbavu pro jednoho potápěče k druhému sifonu. Vedle srbské šňůry, 
tedy spíše motouzu na převazování balíku, vyvazuji vlastní šňůru. Sifon záhy strmě klesá do hloubky 
okolo 18 metrů, kde se srbská šňůra rozdvojuje. Vybírám si nejdříve postup vlevo, kde se strop sifonu 
strmě zvedá. Postup je však zastaven v neprůlezné vertikální puklině. Možná se jedná o napojení na 
hladinu v odbočce před sifonem. V nulové viditelnosti se vracím na hladinu a zkouším se nyní držet 
pravé stěny sifonu. Po proplavání kolem levé odbočky se viditelnost zlepšuje. Sifon postupně klesá až 
do hloubky 20 m, kde začíná pozvolna stoupat. Po cestě jsou stále vidět zbytky srbské šňůry. Nakonec 
se po cca 90 m vynořuji v chodbě o šířce cca 8 m a výšce 5 m. Chodba je vyplněna skalními bloky 
velkých rozměrů, pokrytých jemným sedimentem. Výstup z vody je proto dost komplikovaný. 
Odkládám výstroj a přelézám skalní bloky. Po cca 50 m chodba končí v dalším sifonu. Tady už však 
žádná šňůra není. Vracím se pro výstroj a s lahvemi na zádech a ploutvemi v ruce lezu po čtyřech 
k v pořadí už třetímu sifonu. Na bubnu mi nezbývá už mnoho šňůry, ale sifon je naštěstí velmi krátký 
(cca 20 m). Vynořuji se na hladině dlouhého jezera. Na jeho konci přitéká asi metrovým vodopádem 
ze závalu aktivní přítok o vydatnosti asi 10 l/s. Bohužel zával není průlezný. Kousek zpět je však ve 
výšce cca 3 m nad hladinou okno, které zjevně pokračuje do mohutné chodby. Na výlez do okna však 
bude potřeba lezecké vybavení a minimálně dva lidé, takže se vracím zpět. 

Lezecké družstvo mezitím dokončilo průzkum soustavy propojených komínů a propastí a nenalezlo 
žádné významnější pokračování v částech mezi prvním a druhým sifonem. 

Nálada v táboře se po překonání 3. sifonu a potenciálu dalších objevů zvedá a hned plánujeme další 
akci. Rozhodujeme se, že za sifon proplavou dva potápěči“ Vít Kaman a Tomáš Svoboda. Ke druhému 
sifonu transportujeme další lahve a výstroj pro druhého potápěče. Kluci překonávají oba sifony, i když 
trochu bojují s půjčenou výstrojí. S pomocí lezeckého vybavení se jim daří vylézt do okna a objevit 
další pokračování, tentokráte již opět v mohutných chodbách, jak se na Dalovicu sluší, v celkové délce 
asi 200 m. Prostory jsou říceného charakteru, dno i skalní bloky jsou pokryté jemnými nánosy 
sedimentu. Prostory jsou velmi podobné chodbám za druhým sifonem na konci jeskyně. Postup 
zastavuje řícený svah, na jehož vrcholu se rýsuje ústí velké chodby. To však zústane neprobádané na 
příští rok. Kluci ještě mapují nově objevené prostory a vracejí se zpět.  

Současně je zmapována odbočka před sifonem. Celkem je zde naměřeno cca 150 m polygonu při 
denivelaci 50 m. Následuje méně příjemná část expedice a tou je retransport veškerého vybavení ven 
z jeskyně. Lahůdkou jsou pochopitelně zejména jezera, ve kterých některé těžké vaky překvapivě 
neplavou. S transportem od sifonu 3:0 pomáhá další skupina, která dokončuje fotodokumentaci. Ven 
z jeskyně vylézáme v ranních hodinách. Zbytek expedičního týmu pak poslední den transportuje věci 
od jeskyně na planinu. Letos poprvé jsme hrdinně nepoužili koňů Mita Daloviče, jejichž cena během 
osmi let přesáhla míru naší tolerance. 

Vyhodnocení expedice probíhá na večeři u Jezdu Vujčiče v Bijelo Polje a odjezdu ještě předchází 
tisková konference za účasti českého konzula. I přes počáteční zklamání se nakonec letošní expedice 
vydařila. Celkem bylo objeveno 350 m nových chodeb a dalších cca 300 m bylo zmapováno mezi 
sifony. Objevené prostory za 3. sifonem skýtají možnost dalšího postupu. Bohužel jsou na hranici 
dostupnosti podobně jako 3. sifon na konci hlavního tahu celé jeskyně.  
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Letošní expedice se zúčastnilo celkem 14 členů z 6 ZO: 6-01 Býčí skála: Štěpán Mátl, Barbora 
Appelová, 6-07 Tišnovský kras: Ludvík Bednář, 6-13 Jihomoravský kras: Vojtěch Pazderka, Zdeněk 
Večeřa, 6-17 Topas: Tomáš Svoboda, Jindřich Dvořáček, 6-22 Devon: Petr Barák, Mojmír Petrásek, 
Pavel Rozehnal, 6-25 Pustý žleb: Jan Sirotek, Tomáš Mokrý, Vít Kaman a Jan Gajdošík. 
 

Rumunsko	-	Banát	
V roce 2010 jsme zde uskutečnili tři bádací akce, dvě (v dubnu a červenci) měly jako hlavní téma 
přečerpání koncového sifonu v jeskyni Jasanka, což se z výše uvedených důvodů nepodařilo. Museli 
jsme tedy hledat jinou náplň akcí, kterou bylo třeba revizní zmapování jeskyně Pestera din Valea 
Ceuca, mezi Čechy známé jako jeskyně ve Vranovci.  

Krasové okolí českých vesnic v pohoří Muntii Locvei náš expediční tým zajímá již čtvrtým rokem. 
Lokalit hodných exkurzí tady mnoho není, možná i proto se od začátku zabýváme výzkumem a za tu 
dobu víme, že ani tady neznámé podzemí se nevydává k obdivu zvědavých jeskyňářů jen tak. Co bylo 
dostupné bez překážek, je dávno zdokumentované, kde bylo potřeba odvalit několik kamenů tak též. 
Možná se ale sem tam něco zapomnělo, jak jsme zjistili loni a předloni na vyvěračce Jasanka nebo  
v jeskyni U Lomu (sborník  Speleofórum 2007, 2009). Tip na další explorační pokusy se tedy zaměřuje 
na větší náročnost, přitahují nás koncové sifony vyvěraček v blízkém okolí. Tak jsme začali hledat i 
jeskyni Padina Matei, která je popisovaná jako vyvěračka s vydatným tokem, který je ve vstupu 
přehrazen a voda je používána pro místní vodovod, pro stejnojmennou obec. Bohužel tuto informaci 
jsme zjistili až po dlouhém povrchovém hledání ústí jeskyně, neboť na mapách které jsme měli 
k dispozici, byla poloha jeskyně zaznačena velmi přibližně. I proto jsme našli nedaleko silnice do 
Padiny Matei, nad travertinovou kopou, ústí jiné vyvěračky, na kterou jsme upřeli pozornost. Při 
průzkumu povrchu a mapy jsme zjistili, že se jedná o rozlehlé krasové území, kde ústí vyvěračky 
v nadmořské výšce 470 m. oproti návrší s pastvinami v nadmořské výšce okolo 650 m n.m.., činí 
zajímavý potenciál. Vyvěračka měla v dubnu tak velkou vydatnost, že vstupní partie byli zaplavené a 
my jsme nepředpokládali suché partie. Příjemné překvapení přišlo v červnu, kdy pod nízkou klenbou 
se dalo „suchou nohou“ překonat jezero a jeskyně měla pokračování. Dle bádání a hledání informací 
jsme jeskyni identifikovali jako Pestera cu Lacuri din Valea Seaca, a velmi nás přitahovaly partie, kde 
se nalézala dvě jezera, do kterých by mohl případně sestoupit i potápěč. Dle charakteru jeskyně, bylo 
jasné, že se jedná o mladý členitý systém, vodní hladina se tu vyskytuje na více místech, ale převážně 
se jedná o menší tlakové kanály, které nesplňují uvedenou podmínku pro potápění. Dosažení jezer od 
ústí jeskyně znamená cca 70 metrů, ale pro četné prolézání mezi občasnou krápníkovou výzdobou a 
úžinami se transport výstroje komplikuje.  

Přípravu potápěcí akce provázeli úvahy a domněnky co lze pod vodou očekávat, charakter jeskyně 
srážel pomyslný kurz sázky velmi nízko, ale co venku ta travertinová kopa? Spíš než teorie, tajné 
přání, původ travertinové kopy spatřovalo ve fragmentu staršího odvodňovacího systému, do 
kterého by mohla být tato vyvěračka napojená. Padlo rozhodnutí, že říjnová expedice je ten pravý 
okamžik to zkusit.  
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Jako první zkoušíme ponor v jezírku u vchodu, ze kterého vyvěrá voda z jeskyně ven. Vzhledem 
k očekávaným malým prostorám, používáme lahve zavěšené na boku potápěče. Jezírko těsně pod 
hladinou přechází do závalu.Potápěči se daří mezi bloky dosáhnout maximální hloubky 3 m ve 
vzdálenosti 10 m od zanoření. Další pokračování v závalu není možné. 

Druhý ponor zkoušíme v sifonu v posledním dómu. Transport potápěčské výstroje komplikuje několik 
úžin. Nástup do sifonu na výrazné puklině ve směru S-J vystrojujeme provazovým žebřem.Po 
důkladném průzkumu všech stěn pukliny pod vodou se však nedaří ani zde nalézt průchozí 
pokračování. 

 Během akce ještě pořizujeme mapku přístrojem Distox a to se hodí, neboť je zřejmé, že další jezero 
opravdu nemá dle směru k vývěru, moc smyslu potápět.  

Po získaných poznatcích lze uvést, že odvodnění krasové krajiny je tu z větší části povrchové. Při 
potápěčských pokusech v nitru vyvěraček jsme zatím vždy narazili na úzké neprůstupné profily 
chodeb, spíš kanálů, které přivádí vodu kolikrát z pod velikého území. Při pohledu na vyvěračku a na 
mapu jejího okolí, se člověku chce vyřknout „tutovka“. Ale v poslední chvíli mu něco přiškrtí hlasivky, 
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možná vzrušení tajemnem, které tam někde čeká. Možná obavou kolikrát již jeskyňář za svůj život 
něčemu věřil…a pak vždy zjistí, že těžko kdy spočítá, který pokus bude ten pravý, objevný.  

 

Dvě ze tří letošních akcí se konaly ve spolupráci s Mikulovskými jeskyňáři ( ČSS ZO 6-13 ), ve složení: 
Bajerová Eva, Culka Václav, Hatlapatka Karel, Kapusta Petr, Kolařík Jiří, Němec Milan, Pazderka 
Vojtěch, Tichá Lenka a Večeřa Zdeněk.  

Podzimní akce měla tradiční zastoupení Pustožlebské skupiny (ČSS ZO 6-25 ): Celý Petr, Gajdošík Ján, 
Kaman Vít, Sirotek Jan a Motyčka Zdeněk.  

Mexiko	
viz příspěvek do sborníku Speleofórum. 
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