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Výroční	schůze	ZO	6-25		
Výroční schůze se konala v lednu 2011. 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	
Datum a místo konání:  25.1.2011 Mediform, Olšová 1,  Brno-Jundrov 

1. Sirotek zahájil schůzi. Přítomno je 8 členů ze 14. 
 

2. Sirotek přečetl výroční zprávu za rok 2010, po doplnění byla schválena. 
 

3. Sirotek seznámil přítomné se stavem materiálu skupiny, Kaman dokoupí 200m lana,  
20 ks mailon s plaketkami, 2 vaky na potápěčské lahve. 
 

4. Výbor byl schválen ve složení: 
Předseda: Jan Sirotek 
Pokladník: Ludmila Ondrouchová 
Hospodář: Vít Kaman 
 

5. Sirotek seznámil přítomné s bezpečnostní směrnicí 
 

6. Členské příspěvky byly schváleny ve výši 1000Kč za člena i čekatele. 
 

7. Mokrý zajistí navrácení skupinového vrátku od M.Šenkyříka. 
 

8. Debata o přípravě webu akupiny: 
O historii skupiny a o základně : napíše Motyčka, foto Celý 
O lokalitách NSK, NAM, Sloupské j. : napíše Mokrý 
O Černé hoře – Sirotek dodá obrázky 
Mexiko: dodá Motyčka 
Ondrouchová výše uvedené materiály vystaví na web + další technické úpravy 
 

9. Skupina připraví Den otevřených dveří pro mládež, navrhované termíny 13-15.5 a 16-18.9. 
zajistí Ondrouchová a Kaman 
 

10. Plánované akce v zahraničí 
Slovinsko 18.5.-22.5. 
Černá hora 20-28.8. 
Banát  26-30.10. 
 

11. Plánované akce v ČR – lokalita NSK  
Potápění v 10.sifonu – od března, závisí na vodních stavech 
Čerpání v 8.sifonu  –dtto. 
Příprava na akci Štola nad 8.sifonem 
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Technický komín – vylezení a dobádání 
 

12. Byli přijati noví členové a čekatelé: 
Helena Sedláková – přijata za člena 
Petr Mayer – přijat za čekatele 
Eva Bajerová  - přijata za čekatele 
 

13. Motyčka informoval o přípravě kongresu 

Zapsala  L. Ondrouchová 

Činnost	výboru	základní	organizace	
Výbor základní organizace působil v r. 2011 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 materiálu. 
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Členská	základna:		
V roce 2011 měla Pustožlebská skupiny tyto 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        
řádný Kolařík Pavel        
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 2011 hospodařila ZO s těmito výsledky: 

Stav k 1.1.2011 k 1.1.2012 rozdil 
účet 25.594,51 22.933,62 -2.660,89 
pokladna 511,00 90.420,50 89.909,50 

 

Materiál	

Spotřební	materiál	sklad:		
• Lana speleo:  

o sklad zůstatek z 2010 129 m. Nákup 200 m. Stav sklad 12. 2011. celkem 330 m, 

v délkách: 50, 90, 134, 60.  

o Jistící lano dynamické 40 m. (Selim) 

• Vystrojovací materiál:  
o Nákup 15 Al plaket, 10 nerez plaket, 20 mailon, kotvy 25 hilti8/75, 10 hilti 10/70. 4 

raumer nerez. oka.  

o Sklad: 17Al plaket, 21 nerez plaket, 24 mailon. Kotvy 8/75 x18, 8/110 1x, 10/70 10x.  

• Vrtáky SDS: 6-4x, 8-3x, 10-2x, 12-1x, 14-2x. (sklad)  

• Kladka 2x (sklad) 

• Nafukovací člun (Zdenál) 

• Cívka (buben) Lola 2x (1 sklad, 1 Zdenál) 

• Vodící šňůra 800 m, 100 m spotřeba (sklad) 

• Kopáček 2x  

• Sekáč plochý 1x  

• Karbit 100 kg (základna)  

• Kabel el. 4x6 800m. (Koridor)  

• Kabel el. 3x1 150+55m. (sklad)  

• Kabel el. 2x1,5 20m. (sklad)  

• Speleovaky 2x (sklad), odpis 3  

Inventární	materiál	sklad:		
• Aku vrtačka Bosch + příslušenství 1 x akumulátor, nabíječka, sklíčidlo. (sklad)  

• Přídavný akumulátor 24V (sklad)  

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

• Měřící přístroj DistoX (Kajman) 

• Motorová pila. (sklad)  

• Čerpadlo KDFU 80 (8.sifon) 

• Čerpadlo HCP (sponzorský dar PN) 
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Popularizační	a	prezentační	činnost	v	roce	2010	
Skupina prezentovala svoji činnost zejména na Speleofóru 2011 ve Sloupě v Moravském krasu. 

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

periodikách.  

Zdeněk Motyčka se zúčastnil Speleomeetingu, NSS Convention a Mexického národního 

speleologického kongresu. 

Tomáš Mokrý prezentoval činnost ZO na setkání starostů okresu Blansko. 

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	

Činnost	v	Novém	Sloupském	Koridoru:		
Začátkem roku jsme věnovali dvě akce průzkumu v Chodbě Do Žlebu, konkrétně ponoru v dómu. 

Tlakový kanál v ponoru byl upraven, abychom protáhli ocelový žebř a mohli důkladně prozkoumat 

komíny v prostorách pod dómem. Zkoumané komíny byly dva a nebylo v nich nalezeno průlezné 

pokračování. Tímto jsme činnost v tomto místě ukončili.  

Dále jsme se věnovali dle plánu 8. sifonu a jeho okolí. Znovu jsme se vrátili do Technického komínu, 

opravili vystrojení a celý jsme ho zdokumentovali. Co se týče plánů, jak dosáhnout prostor za 8. 

sifonem suchou nohou, tento komín žádnou možnost nepřináší. Celý komín je orientovaný příčně 

oproti průběhu Šošůvského Koridoru. Komín dosahuje výšky 47,9 metrů nad hladinou 8. sifonu.  

Následovala přesná dokumentace 8. sifonu, které jsme věnovali tři potápěčské akce. Dík novému 

vyvázání vodící a polygonové šňůry, byly pořízeny velmi přesné údaje a případná délka štoly přes 8. 

sifon je počítána na 13,4 metrů. Také jsme revizně změřili polygon mezi Spojkou do Šošůvky a 8. 

sifonem.  

V okolí 8. sifonu jsme uklidili zbytky vodních hadic a připravili jsme materiál pro ocelovou závěsnou 

lávku, která má zajistit lepší přístup potápěčů do vody.  

V Koridoru se dvakrát stopovalo barvivo, které při dvou pokusech (jednou na začátku léta, podruhé 

koncem) bylo vypuštěno do Wankelova jezírka ve Sloupsko-šošůvských jeskyních a podruhé do 

Žďárského ponoru, což bylo ovšem negativně ovlivněno velmi nízkými vodními stavy.  
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Suché počasí konce léta a podzimu jsme využili pro čerpání na třech místech Koridoru. Ještě jednou 

jsme se pokusili snížit hladinu 8. sifonu, když jsme dvě čerpadla KDFU 80 umístili pod Bahnopád, čímž 

jsme zkrátili délku hadic. Hladina 8. sifonu se podařila ovšem snížit pouze o 10 cm po 18 hodinách 

čerpání. Tomuto čerpání jsme věnovali 3 akce a tím jsme čerpací pokusy v 8. sifonu ukončili. Dále 

jsme při jedné akci odčerpali 9. sifon, který má malý objem a nemá stálý přítok, abychom připravili 

cestu pro případné dokončení dokumentace některých prostor. Této akci předcházela úprava 

sesunutého svahu do 1. polosifonu pod dómem s ponorem.  

Na závěr roku jsme se pustili do čerpání jezera za přepadem v Jezerní chodbě. Nejprve jsme se 

hladinu pokusili odčerpat zapůjčeným čerpadlem KDFU65, kterým jsme hladinu snížili na 11,8 metrů 

pod přepadovou hranu, kde se pokles takřka zastavil. Příčinou byl neznámý přítok, jak jsme při 
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příštích akcích se silnějším čerpadlem (KDFU80) zjistili. I dále chodba neustále prudce klesá a budeme 

tomuto problému muset věnovat ještě i další akce. Prozatímně jsme zde strávili 5 akcí.  

V jeskyni jsme udržovali uměle zajištěná exponovaná místa hlavně ve Spojce do Šošůvky. Pro nutné 

spojení s povrchem při našich akcích, jsme začali s instalací telefonního kabelu. Celkem jsme na 

uvedené činnosti v této lokalitě strávili 38 akcí. V rámci exkurzí setkání speleologů v Moravském 

krasu Speleofórum 2011 bylo provedeno 46 osob.  

Nová	Amatérská	jeskyně,	Sloupský	Koridor	
V této lokalitě jsme uskutečnili během roku dvě pracovní akce. Sbírali jsme při nich patrony pro 

indikaci barviva a sledovali vodní stavy.  

Sloupsko-šošůvské	jeskyně,	spodní	patro	
Tuto lokalitu jsme během roku navštívili dvakrát, v rámci barvících pokusů.  

Suchdol,	základna	
Naše základna prošla v předešlém roce rekonstrukcí střechy. Ve vnitřní části bylo nutné dokončit 

obklady a venku bylo nutné dokončit svod vody ze střechy. Také jsme museli základnu a její okolí 

uklízet, případně opravovat po několika nájezdech pobudů z okolních obcí.  

Zahraniční	akce:		

Černá	hora,	expedice	Medúza	2011	
V srpnu se uskutečnila tradiční expedice do Černé Hory. Během jedné potápěčské akce byl překonán 

2. a 3.sifon v Srksovu Pomorskem Putu. Po vylezení strmého hliněného svahu na konci loni 

objevených prostor byl objeven dóm. Bohužel z něj nevede další cesta. Dóm dostal název Kruhový 

objezd. Dále byla do vzdálenosti cca 100 m prozkoumána plazivka Nekonečná chodba směřující na 

Katedrálu. 

Ve zbytku expedice byl prováděn povrchový průzkum. Poblíž tábora byla prozkoumána propast, která 

slouží jako místní odpadiště. Tato lokalita se jeví jako zajímavá pro příští rok pro výkopové práce. 

V závěru expedice byla navštívena propast Djerdap včetně spodní horizontální části. 

Rumunsko	-	Banát,	Svatá	Helena	
Na toto naše tradiční místo pro podzimní expedice jsme letos vyrazili celkem třikrát. Činností jsme se 

vrátili do vyvěračky Jasanka. Při první akci se nám podařilo překonat první sifon pomocí malého 

kalového čerpadla, nalézt chodbu o celkové délce 40 metrů k dalšímu sifonu – druhému. Na ten naše 

technika nestačila, proto jsme se vrátili začátkem prosince vybaveni lepší technikou a úspěch se 

dostavil, podařilo se proniknout do dalšího pokračování jeskyně, ze kterého se nám podařilo 

zmapovat jen 246 metrů. Podařila se nám dát dohromady ještě jedna akce na závěr roku, kdy se nám 

podařila jeskyně zmapovat k 3. sifonu a tři výrazné odbočky. Celkem jsme letos v jeskyni objevili 1290 

metrů chodeb. Dvě první akce byly čtyřdenní, závěrečná pětidenní. Na první akci nás bylo 10, druhá 6 

a třetí 10. Na těchto akcích se podíleli kolegové ČSS z Mikulova 6-13, Devonu 6-22, Tišnova 6-07 a SSS 

OS Čachtice.  
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Makedonie,	Samakov		
Návštěva speleo mítinku a zajímavých lokalit v okolí. Jeskyně Pešna, Pural.  

Slovinsko,	Kačna	Jama	
Výpomoc při transportu materiálu na začátku velké expedice Plánivské skupiny.  

Slovensko,	Jánská	dolina	
Pomoc na akci v Nové Stanišovské jeskyni.  

Slovensko,	Mesačný	Tieň	
Měření radiomajákem. 
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Ukrajina,	Sádrovcový	kras	Podolje	
Exkurze. 

Mexiko,	Yucatan	
V roce 2011 pokračovalo již devátým rokem působení členů České a Slovenské speleologické 

společnosti na východním pobřeží mexického poloostrova Yucatan. Dvě expedice, ve dnech 1.2. - 23. 

2. a ve dnech 28. 11. – 10. 12. 2011 přinesly rozsáhlé objevy nových prostor a kýžené propojení dvou 

sousedících jeskynních systému.   

Plánovaný přílet první expedice do Tulumu byl o den opožděný, neboť letecká společnost přednostně 

zachraňovala německé turisty z nepokojného Egypta a pro pravidelný let do Mexika jim jednoduše 

nezbyl personál. Ještě štěstí, že jsme mohli opustit letiště a strávit čekání v pěkném hotelu, který pro 

nás aerolinky vybraly. Méně štěstí měli ti, kteří jen přestupovali a nemajíce víza pro vstup do EU, 

museli oněch 24 hodin strávit na letišti. V Tulumu jsme ihned po zabydlení, kontrole a nezbytné 

údržbě našich věcí započali s přípravou na další průzkum.  

První dvojice (Hutňan – Husák) obrací svoji pozornost k částem, které byly objeveny na podzim 2010 

s jasným cílem – nalézt spojení K´oox Baal a Tux Kupaxa, neboť podle mapy se k sobě přibližují na cca 

20 metrů! Střídavě zkoušejí štěstí z obou stran, objevují přes 1km nových chodeb, ale spojení se jim 

spojení ve spleti úzkých kanálů a průlezů nalézt nedaří. Druhá skupinka (Sirotek-Svobodová) začíná 

průzkum v cenotu Kot Be, kde se severozápadním směrem nachází celá řada dosud 

neprozkoumaných odboček a postupně objevují první letošní stovky metrů nových chodeb. Třetí 

dvojice (Motyčka – Jančar) zamířila do cenotu Balam Tsa´l, kde se v loňském roce podařilo objevit 

mohutné chodby v délce téměř 4 kilometrů a kde zůstala celá řada otazníků a otevřených 

pokračování. Během prvních tří ponorů objevují pře 500m chodeb v západní části. Chodby zde však 

postupně dostávají charakter řícených dómů, které je nutné buď přeplavat, nebo obeplavat, což se 

ne vždy daří. Stejný charakter je znám prakticky ze všech chodeb, které západním směrem vybíhají, 

což nasvědčuje pravděpodobně rozsáhlejšímu zlomovému pásmu, táhnoucímu se ve směru sz – jv, 

podél velké části jeskyně. Další postup tímto směrem tak nemá valného významu. 

V průběhu druhého týdne pokračuje první dvojice v extrémních ponorech na hranici lidských 

možností, ve snaze docílit propojení. Střídavě se potápějí z cenotů Muk Wakal, Tres Estrelas a Side 

Mount a protahují se dalšími a dalšími úžinami, kdy i jediná láhev umístěná na boku nedovoluje další 

posun.  Proto se musí odepnout a postrkovat před sebou. O plavání zde již nemůže být řeč, o 

bezpečném potápění již dávno ne. Nejvýstižnější charakteristika by asi zněla – extrémní podvodní 

speleologie se šťastným koncem, kde šťastným koncem je myšlen šťastný návrat, nikoliv kýžené 

propojení. Druhá skupina ukončila průzkum v severozápadní části pod cenotem Kot Be a přesunula se 

ke třetí skupině do cenotu Balam Tsa´l . Společně zkoumají a mapují všechny dosud neprozkoumané 

odbočky z hlavního tahu. Celkem přidávají k délce jeskyně další 2 km chodeb, převážně plochých 

kanálů, což je ve zdejších jeskyních převažující tvar, místy však s bohatou sintrovou výzdobou.  

Poslední týden již první dvojice rezignovala na další hledání propojení a veškeré úsilí tak mohlo být 

zaměřeno na nejjižnější část systému K´oox Baal, kde jsme před rokem skončili na prahu dalších 

neznámých tunelů a dómu. Značná vzdálenost od vchodu již vyžaduje opětovné použití podvodních 

skútrů a dalších lahví s dýchací směsí. Vzhledem k malým hloubkám do cca 18 m se nejlépe osvědčil 

Nitrox 32 – 36%, díky kterému se tak mohou podstatně zkrátit dekompresní procedury, které by jinak 
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po více než 4 hodinových ponorech byly velmi dlouhé a úmorné.  Z posledního místa dosaženého 

v roce 2010 pokračují obrovské chodby v takřka nezměněném profilu ještě dalších 500m, kde jsme 

byli nuce z časových důvodů exploraci ukončit. Stejné délky dosáhla i výrazná levostranná odbočka, 

kde rovněž nebylo dosaženo jejího konce.  Nejzajímavější na těchto nově objevených chodbách je ale 

jejich generální směr, vedoucí k jz až jjz, což je v doposud známých částech jeskyně naprostou raritou. 

Dalšího půl kilometru bylo objeveno v různých odbočkách a paralelních chodbách. Několik ponorů 

bylo také věnováno průzkumu výrazné chodby, která z této části opět vybíhá směrem ke známým 

prostorám jeskyně Tux Kupaxa a kde bylo objeveno téměř 300 metrů chodeb. Průzkum byl ukončen v 

úzké, ale vysoké meandrující chodbě, která posléze přešla do pukliny. Pro obtížný průstup nebylo 

v dalším postupu tímto směrem pokračováno. Jak se později ukázalo tato chodba má pro další 

průzkum jeskyně zásadní význam. Rovněž zásadní význam mělo objevení několika nových cenotů, 

které se podařilo malé skupince zvědavých turistů, lačnících po dobrodružství v džungli, které jim 

jejich průvodce Hutňan rád dopřál!  

Během třítýdenní expedice bylo objeveno a zmapováno celkem 7 km nových prostor a délka systému 

K´oox Baal tím dosáhla  36 634m! 

Únorové expedice se zúčastnili - Radek Jančar, Radek Husák, Daniel Hutňan, Zdeněk Motyčka, Jan 

Sirotek a Kamila Svobodová. V rámci expedice si Zdeněk Motyčka odskočil na víkend do Mexico City a 

blízkého města Pueblo, kde se konal XI. Mexický národní speleologický kongres, na kterém 

prezentoval dosavadní výsledky působení českých speleologů na Yucatánu a propagoval 16. 

mezinárodní speleologický kongres, který se bude v roce 2013 konat v Brně.  

V prosinci se konala druhá, již téměř tradiční miniexpedice s téměř tradičním složením účastníků a 

téměř tradičním předsevzetím, pokusit se nalézt spojení systémů K´oox Baal a Tux Kupaxa. První 

týden dvojice Hutnaň a Manhart započala s průzkumem v nových cenotech objevených na jaře, které 

se nacházejí v doposud málo prozkoumaném prostoru džungle o velikosti přibližně odpovídající 

neznámému úseku mezi oběma jeskyněmi. Ve třech nových cenotech - Tan Ich (Brýle),  Numya           

(Vášeň) a Sac Ktu Cha postupně objevili a zmapovali 1460 m místy velkých, krásně vyzdobených 

chodeb, ale převážně opět malých úzkých kanálů a průlezů, ve kterých se 12 dnů znovu a znovu 

pokoušeli nalézt spojení obou systémů.  

Dne 9. 12. v 11 hodin mexického času se tak skutečně stalo a Daniel Hutňan a Miroslav Manhart 

propojili19 850 metrů dlouhou jeskyni Tux Kupaxa a 36 741 metrů dlouhou jeskyni K´oox Baal do 

jednoho systému.  

Vzniklý jeskynní systém je dlouhý 56 591 metrů a je čtvrtým nejdelším, vodou zaplaveným systémem 

na světě!  Zároveň je však také nejdelším zmapovaným  zaplaveným systémem na světě, neboť ve 

třech předních systémech je kompletně zmapováno jen asi 20% prostor a u zbytku je změřen pouze 

polygonový tah, bez rozměrů a tvarů chodeb, profilů apod.   

Spojením bylo završeno mnohaleté úsilí více než desítky českých a slovenských speleologů, kteří 

uskutečnili do zdejších jeskyní stovky sestupů, při kterých strávili pod vodou tisíce hodin. Další stovky 

hodin strávili při průzkumu a sekání cestiček v neznámé a nebezpečné džungli, transportu výstroje, 

jeho údržbě, při cestách v autech i jejich nekonečných opravách.  Jejich práce na Yucatánu ale zdaleka 

nekončí, jeskyně stále pokračuje a četné další, které doposud objevili, se nachází nedaleko.  


