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Výroční	schůze	ZO	6-25		
Výroční schůze se konala v lednu 2012. 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. 

Zápis	z	výroční	schůze	ZO	ČSS	6-25	Pustý	žleb	
V příloze č. 1 této Výroční zprávy. 

Činnost	výboru	základní	organizace	
Výbor základní organizace působil v r. 2012 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 2012 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 Kaman Vít        
řádný Kolařík Pavel        
přispíva
jící 

Merta Patrik        

řádný Mokrý Tomáš        
řádný Motyčka Zdeněk        
řádný Ondrouch Tomáš        
řádný Ondrouchová Ludmila        
řádný Rákos Vladimír        
čekatel Sedláková Helena        
řádný Sirotek Jan        
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Finanční	hospodaření	
V roce 2012 hospodařila ZO s těmito výsledky: 

stav k 1.1.2012 k 31.12.2013 rozdil 
účet 22 933,62 36 264,45 13 330,83 
pokladna 90 420,50 66 471,10 -23 949,40 
č.f. 3 452,00 16 852,00 13 400,00 

Materiál	

Spotřební	materiál	

Lana	speleo	
• sklad zůstatek z 2011 334 m. Stav sklad 12. 2012. celkem 268 m, v délkách: 31, 60, 87, 90. 

Spotřeba 66m.  
• Jistící lano dynamické 40 m.  

Vystrojovací	materiál	
• Sklad 23Al plaket, 14 nerez plaket, 26 mailon. Kotvy 8/75 32ks, 8/110 5ks, 10/70 7ks.  
• Vrtáky SDS: 6-4ks, 8-3ks, 10-2ks, 14-2ks. (sklad) Spotřeba 12/25.  
• Kladka 2x (sklad) 
• Nafukovací člun 2ks(sklad) 
• Cívka (buben) Lola 2ks (1 sklad, 1 Bim) 
• Vodící šňůra 600 m (sklad), spotřeba 100 m  
• Kopáček 2ks (sklad)  
• Sekáč plochý 1ks  
• Karbit 100 kg (základna)  
• Kabel el. 4x6 800m. (Koridor)  
• Kabel el. 3x1 150+55m. (sklad)  
• Kabel el. 2x1,5 20m. (8. sifon)  
• Speleovaky 8ks (sklad), 1ks (Honza)   

Inventární	materiál:		
• Aku vrtačka Bosch + příslušenství 2ks akumulátor, nabíječka, sklíčidlo. (sklad)  
• Přídavný akumulátor 24V (sklad)  
• Kompresor Astra V32 E + příslušenství přídavný filtr. (sklad) 
• Měřící přístroj DistoX (sklad) 
• Motorová pila. (sklad)  
• Čerpadlo KDFU 80 (8.sifon) 

Doplnění:		
• SDS vrták 12/25, 18/25, nerez kotva + plaketa 6ks (cca 100Kč/ks), prac. karabiny ocel 5ks 

(cca140Kč/ks).  
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Popularizační	a	prezentační	činnost	v	roce	2012	
Skupina prezentovala svoji činnost zejména na Speleofóru 2012 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 na Slovensku, Speleokonfrontacií v polsku, Hidden 
Earth v UK, Švýcarského speleologického kongresu a NSS Convention. 

Tomáš Mokrý se zúčastnil setkání speleologů v Rakousku. Dále měl přednášku pro zaměstnance 
Správy jeskyní ČR, přednášku na setkání starostů obcí Moravského krasu a přednášku v obci Žďár. 

Motyčka, Mokrý, Kaman prezentovali činnost na pásmu přednášek v Mahenově knihovně v Brně. 

Vít Kaman se zúčastnil setkání rumunských speleologů z Resita Exploratorii. 

Ostatní	činnost	
Zdeněk Motyčka pracoval v ČSS ve funkci předsedy, Tomáš Mokrý byl členem předsednictva ČSS, 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	

Nový	Sloupský	koridor		
Bohužel stejně jako v době objevu pokračování Šošůveckého koridoru za 8. sifonem, ke kterému 
došlo v roce 2008, tak i dnes nás vody 8. sifonu dělí od 1,5km dlouhého pokračování Šošůveckého 
koridoru za ním. Šošůvecký koridor, tektonicky přímo navazující na koncové partie Sloupského 
koridoru Amatérské jeskyně, je oddělen od Jeskyní pod Šachtou Břoušek geografickou hranicí 
tvořenou koncovým sifonem Amatérské jeskyně v její Sloupské větvi (sifon S1). Koncové partie 
tohoto koridoru směrem na S se pak nalézají nedaleko od Jeskyní za Evropou a Indií poblíž obce Sloup 
a jsou tvořeny jednak dosud neprozkoumaným sifonem S10, tak i dosud ne zcela známým závalem. 

Závěrem roku 2011, kdy již byly všechny běžně jeskyňářsky reálné možnosti obejití 8. sifonu 
Šošůveckého koridoru vyčerpány (jak vícekrát publikováno), bylo rozhodnuto o zvážení možnosti 
překonat tento sifon pomocí horizontální štoly. Za tímto účelem byl sifon přesně zmapován a 
vypracován projekt na štolu, která by tento sifon obešla, či lépe řečeno „nadešla“ neboť plán počítá 
se štolou vedoucí necelý 1m nad běžnou hladinou sifonu, což je predikováno poměrně nízkými 
prostorami na druhé straně sifonu. Konkrétně se jedná o kótu cca 386 m.n.n., kde bude založena 
štola 14m délky, která by měla přímo překonat sifon S8, který je díky zalomenému polygonu dlouhý 
30m. Tento projekt byl počátkem roku 2012 předložen Správě CHKO Moravský kras.  

Zahájení	prací	na	štole	nad	8.	Sifonem	Šošůveckého	koridoru	
V souladu s předběžnou dohodou s pracovníky CHKO Moravský kras byly v roce  2012 zahájeny 
přípravné práce vedoucí k budování štoly nad 8.sifonem Šošůveckého koridoru.  Jak jest zřejmé 
z místních geografických poměrů, počátek plánované štoly se nachází na konci více než 12m 
dlouhého jezera, jenž předchází začátku sifonu. Pro možnost nasazení štoly bylo tedy nutné sestrojit 
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rozsáhlou lávku nad jezerem, umožňující přístup k plánovanému počátku štoly. Pro vybudování této 
lávky zhruba 1m nad jezerem bylo nutno vybudovat mohutnou konstrukci sestavenou z masivních I-
profilů a kovových roštů, tyto kryjících, které umožnily pohodlný přístup k dílu. Vybudování této 
plošiny, vzdálené téměř 800m od vstupní šachty, bylo předznamenáno rozsáhlými transportními 
akcemi, při kterých byl dopraven veškerý materiál až k 8. sifonu. Samotná montáž plošiny musela 
probíhat z vody v jezeře, což znamenalo pro přítomné speleology strávení mnoha pracovních směn 
ve vodě.  Po dokončení všech transportních, přípravných a montážních akcí, které trvalo řadu měsíců, 
bylo v závěru roku 2012 přistoupeno k budování samotné štoly. Aby nebylo nepříznivým poměrům na 
začátku štoly nebylo zadosti, silný sklon čelní stěny před začátkem štoly znamenal nutnost tuto stěnu 
obtížně zarovnat, aby mohla být založena štola. V současné době, po vyřízení nutných formalit 
předpokládáme, že celá štola by mohla být dokončena v první polovině roku 2013. 

Hydrologický	rok	2012	
Sucho v závěru léta 2012 nám dopřálo několik výrazných hydrologických zážitků. Nejdříve, při 
příležitosti Vzpomínky 2012, se slavnostně otevřel sifon S2, ležící na odtokové trase Sloupského 
potoka směrem k Amatérské jeskyni a umožnil nám tak nepotápěčský přístup do asi 300m dlouhých 
prostor směrem ke koncovému sifonu Amatérské jeskyně. Tento sifon označovaný jako S1 bývá 
obvykle kolem 3,5m hluboký, za daných vodních stavů koncem srpna a v průběhu září 2012 byla 
vodní hladina o 2m níže proti obvyklému stavu a lze tehdy odhadovat, že k otevření sifonu  S1 
postačoval pouhý 1m, což historicky nebylo doposud zaznamenáno. V prostorách mezi S2 a S1 poté 
došlo k dvěma drobným objevům. Nejprve byla nalezena těsně za otevřeným sifonem S2 velmi 
zajímavá odbočka vpravo, směrem k Z. Tato chodbička nebyla nikdy při potápěčském prostupu tímto 
sifonem zaznamenána, nicméně její význam je velký. Za daných vodních stavů totiž nebyl aktivní tok 
mezi S3, S2 a odtokovými částmi sifonu S2 a v nižších částech S2 se nacházelo pouze jezero. Na konci 
chodbičky, asi 4m od jejího začátku byl opakovaně konstatován poměrně výrazný přítok do sifonu S2 
o odhadované vydatnosti několika vteřinových litrů. Je třeba podotknout, že k místu vývěru není 
možný přístup, protože na začátku zmíněné chodby se nachází neprůlezný profil a do této chodby lze 
touto restrikcí pouze nahlížet. Přístup by byl možný odstraněním sedimentární výplně ve spodní části 
chodby, která se ovšem i za takto nízkých vodních stavů nachází pod hladinou.  Na tento záhadný 
přítok bude naše pozornost upřena i v následujících letech, pokud nám to vodní stavy umožní. 
Prozatím nelze ani příliš spekulovat o původu těchto vod. Následně byla nalezena, poblíže vstupu 
k odtokovým partiím sifonu S2 drobná asi 10m dlouhá chodba směřující na JV, která však není příliš 
perspektivní z hlediska další prolongace.  V průběhu září došlo i k zcela výjimečnému jevu, kdy 
naprosto přestal vytékat Sloupský potok ze sifonu S3, což je hydrologická situace, která nebyla od 
objevu tohoto sifonu v roce 1989 nikdy zaznamenána a je to to významnější že se jedná o hlavní 
odtokovou cestu sloupských vod směrem do Amatérské jeskyně. Lze se domnívat, že odvodňování 
Sloupska v této době probíhalo v nižších partiích horizontální cirkulace sloupských vod, zastižené 
poblíž sifonu S3 v odtokových partiích sifonu S2 a v nedávno objeveném sifonu S11. 

Amatérská	jeskyně	–	Sloupský	koridor	
V průběhu roku proběhlo 7 akcí do Sloupského koridoru Amatérské jeskyně. Během pracovních akcí 
byl přestrojen traverz a žebřík v oblasti Beníškova okna. Ve spolupráci s UK Praha byly prováděny 
barvící pokusy na Sloupském potoce a jejich vyhodnocování. 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2012 8 
 

Suchdolský	ponor	
Pro skupinu Topas provedli Ondrouchovi zaměření bodů v podzemí vůči povrchu s využitím 
radiomajáku. 

Puszožlebská	zazděná	
Měření radiomajákem pro potřeby geofyzikálních měření. 

Zahraniční	akce:		

Černá	hora,	expedice	Medúza	2012	
Na rok 2012 jsme původně plánovali velkou expedici, která by se pokusila o exploraci 3. sifonu na 
konci jeskyně Dalovica. Do Černé Hory nás nakonec odjelo jen sedm, takže jsme museli upravit 
program. Nakonec padla volba na potápění ve vyvěračce Jurisko Vreljo. V roce 2008 jsme zde dosáhli 
vzdálenosti 350 m v mohutném tunelu v hloubce 21 m. Tomuto cíli jsme uzpůsobili i novou lokaci 
tábora v blízkosti kláštera sv. Mikuláše, který se nachází přímo nad ústím kaňonu Dalovica do údolí. 
První večer máme zpestřen poutí, která k tomuto klášteru každý rok v srpnu probíhá. Po relativně 
poklidné bohoslužbě pod širým nebem následují bujaré oslavy do pozdních ranních hodin. 

Hned druhý den začínáme s transportem potápěčského materiálu do jeskyně. Pomáhá nám Zeljko 
z místního speleologického klubu Akovo. Transport řešíme metodou postupného poponášení 
transportních vaků. Obzvláště ty s potápěčskými skútry představují vydatnou zátěž. Vzhledem 
k omezenému počtu nosičů, nosíme i dvanáctilitrové lahve po dvou v jednom vaku. Nejnáročnější 
část transportu představuje cesta samotným kaňonem. První část je zpestřena několika 
horolezeckými vložkami, další pak broděním po pás ve studené a divoké vodě Bistrice. Obojí je 
s těžkými vaky docela dobrodružný zážitek. Všechno jde až neobvykle hladce a tak kolem jedné 
máme všechny vaky u vyvěračky a začínáme s transportem v jeskyni k sifonu. Večer už si užíváme 
romantického západu slunce nad kaňonem a uzlujeme vodící šňůru na zítřejší ponor. 

Následující den brzy vstáváme a dobalujeme poslední věci a kontrolujeme, jestli jsme na něco 
nezapomněli. Zapomněli, nemáme Radkův suchý oblek! Bohužel zůstal v Lažánkách. Po počátečním 
šoku, začínáme uvažovat, jak situaci vyřešit. Vrátit se do Čech na otočku by znamenalo minimálně 
dvou až třídenní ztrátu, kterou si nemůžeme dovolit, protože část týmu musí ve čtvrtek odjet. 
Jedinou možností je najít někoho, kdo by cestoval z Čech do Chorvatska nebo Srbska. Po dvou 
hodinách telefonování nakonec přemlouváme mojí ženu Hanku, aby si udělala výlet k moři. Ve 
spolupráci s Romecem, který provedl „vloupání“ do Husákovic příbytku, se narychlo balí a již 
odpoledne je na cestě. V mezičase plánujeme povrchový průzkum a akci do propasti Djerdap. Tato 
plány jsou ale zmařeny proražením pneumatiky jednoho z aut a tak zbytek dne věnujeme shánění 
náhradního kola v Bijelo Polje. Nakonec proti plánu ztrácíme jen jeden den a konečně v úterý 
vyrážíme do jeskyně na první ponor. 

Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že Radek se bude potápět s rebreatherem (přístroj 
s uzavřeným okruhem, který recykluje vydýchaný plyn, zbavuje ho CO2 a vrací ho zpět do oběhu) a já 
s otevřeným okruhem. Jako první se zanořuje Radek a natahuje vodící šňůru. Já se zanořuji se 
zpožděním a vyrážím za Radkem na skútru. V sestupné části sifonu mám značné problémy 
s vyrovnáváním vztlaku a ztrácím spoustu času a tím i cenného trimixu. Nakonec dosahuji nejhlubšího 
místa v 50 m a pokračuji mohutným tunelem dále do jeskyně. Na 400. metru se setkávám s Radkem. 
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Ukazuje mi vymotaný buben a signalizuje, že se nacházíme pod volnou hladinou. Společně se 
vynořujeme na jezeře o velikosti cca 3 x 5 m, bohužel však bez možnosti vylezení z vody. Popisuji 
Radkovi své problémy při ponoru a domlouváme se na návratu. Radek cestou zpět mapuje. 

Další den plánujeme ještě jeden pokus. Při balení u jeskyně zjišťujeme, že jedna z připravených lahví 
díky prasklému o-kroužku utekla a musíme tak narychlo pro náhradní do tábora. Ani při druhém 
ponoru se mi nedaří zvládat silný proud, hromadu lahví, skútr a vyrovnávání vztlaku současně a tak 
raději ponor ukončujeme.  

Druhé družstvo mezitím provedlo další sestup do propasti Djerdap. Cílem bylo vylezení do okna 
v posledním dómu, které jsme identifikovali při loňské expedici. Při podrobnějším průzkumu stěny 
s využitím silného světla je tato domněnka vyvrácená a tak ve zbytku času tým alespoň mapuje celou 
propast. 

Poslední dva dny expedice věnujeme retransportu materiálu od Jurisko Vrelja a povrchové exkurzi na 
severní straně planiny. 

 

Rumunsko	-	Banát,	Svatá	Helena	
V uplynulém roce jsme opět navštívili krasové pohoří Muntii Locvei v okolí českých vesnic na 
rumunském Banátu, tentokráte celkem třikrát. První akce proběhla v termínu 27. 4. – 1. 5. a jejím 
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hlavním cílem bylo navázat kontakt s rumunskými kolegy z klubu Asociatia Speologica Exploratorii, se 
kterými jsme měli domluvený sraz v největší z českých vesnic – Gerniku. Pozitivní ohlas u nich vyvolal 
náš objev jeskyně Jasanka u obce Svatá Helena. Vyměnili jsme si dárky související s naším bádáním a 
rumunští kolegové poskytli cenné publikace týkající se jeskyní zdejší oblasti. Zajímavým kulturním 
zážitkem byl rumunský rockový festival, který toho času na Gerniku proběhl. K nočním hodinám se 
však zvrhnul k typickým balkánským rytmům. S rumunskými kolegy jsme kolektivně navštívili několik 
jeskyní. První lokalitou byl vývěr Padina Matei situovaný ve stejnojmenné obci. Jeskyně má celkovou 
délku 94 m, denivelaci +4 m a představuje zdroj vody pro přiléhající vesnici. Zajímavostí je především 
doposud nezkoumaný koncový sifon. Jeho rozměry nejsou zrovna největší, nicméně za pokus 
s bokovými lahvemi by to možná stálo. Exkurze proběhla také do jeskyně Gaura Haiduceasca, 
nazývané rovněž Turecká díra, o celkové délce 1370 m a denivelaci 69,5 m (+6, -63,5 m). Tato lokalita 
není příliš atraktivní, co se týče možnosti dalšího bádání. Je zde znám ponor i vývěr. V době naší 
návštěvy nebyla jeskyně celá průlezná, proto jsme navštívili část vývěrové strany stejně tak i strany 
ponorové začínající docela velkým portálem zhruba srovnatelným se vstupem do našich Sloupských 
jeskyní v Moravském krasu. Jeden den, již bez rumunských přátel, jsme věnovali průzkumu a 
mapování Cinkavé propasti, na níž nás upozornili místní obyvatelé. Podařilo se ji prozkoumat až po 
koncový zával do hloubky 30 m, a tím i vyvrátit místní povídky o nedozírných hloubkách. Od zimy 
pohřešovaného starého osmdesátiletého pána jsme zde také nenašli. Akce se zúčastnili: Petr Barák, 
Vít Kaman a Vojtěch Pazderka.  

Druhá akce, která proběhla v termínu 4. – 8. 7., měla čistě poznávací charakter. Zázemí jsme 
tentokrát měli tradičně na Svaté Heleně, odkud jsme vyráželi do okolí. Proběhla návštěva pěkně 
zdobené jeskyně Poleva opět se známým ponorem i vývěrem (délka 951 m, denivelace +14,5 m). 
Pokusili jsme se také najít nejhlubší propast v okolí, Avenul Rosu s hloubkou -149 m, jenž leží 
v blízkosti rozlehlého opuštěného lomu za městem Moldova Noua. Bohužel lokalizace v rumunském 
průvodci se ukázala pro nás jako nedostačující. Nakonec bylo úspěchem, že naše vozy bez úhony 
přežily náročná stoupání po zdejších rozbrázděných makadamových cestách. Poslední lokalitou, 
kterou jsme v rámci letní expedice navštívili je Gaura Ponicovei v sousedním pohoří Ciucaru Mare. 
Lokalita je dlouhá 1666 m s denivelací -60 m. Vývěr této jeskyně směřuje přímo do Dunaje. Rozměry 
prostor jsou poměrně impozantní až 40 m výšky. Šířka hlavního koridoru jeskyně dosahuje průměrně 
cca 10 m. Samotné údolí řeky Ponicovei je parametry srovnatelné například s kaňonem Škocjanských 
jam ve Slovinsku. Akce se zúčastnili: Lubomír Barák, Petr Barák, Lubomír Chlup, Kamila Jurníčková, Vít 
Kaman, Sandra Kejíková, Tomáš Kejík, Marika Kučerová a Adéla Marešová.  

Potřetí jsme se na Banát vydali tradičně na podzim v termínu 24. – 31. 10. Vodní stavy jsou v tomto 
období příznivé pro výzkum na lokalitě Jasanka, která nás v posledním roce štědře odměnila za naše 
badatelské úsilí. Podzimní akce na Banátu jsme dříve vnímali odpočinkově po letní expediční sezoně, 
ale to se minulým rokem změnilo. Parametry objevu se směle mohli postavit výsledkům expedicí do 
jiných krasových oblastí v rámci Evropy a věděli jsme jedno, rozhodně jsme nebyli na konci. I proto 
jsme si letos na cestu sebou vzali ty nejodvážnější fantazie a přání pro objevování neznámých světů, 
které nám tradiční „ukončená“ na Banátu mohla splnit.  

Zajímavých míst zůstalo po předešlých akcích v jeskyni hned několik. Nejlákavější z nich byly V komín 
a nad ním neprobádané patro, dále pak koncový sifon, který se při loňských pokusech jevil spíš jako 
stropní kulisa. A když bude čas, jsou tu další komíny a nekonečný Hadí kanál s průvanem. Ale týden 
co tu budeme, je jenom šest dní a cesta. Příprava akce byla náročná, věděli jsme, že budeme v jeskyni 
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potřebovat lezce, fotografa, potápěče a „mapéry“. To celé musí jistit spolehlivá technika, v podobě 
dvou čerpadel, elektro agregátu a polních telefonů. Ještě jedna podmínka, veškeré vybavení by mělo 
jít odnést tři kilometry na našich zádech. Tým měl čítat nejlépe patnáct lidí, nakonec se nás sešlo 
čtrnáct. Při akcích v jeskyni jsme se střídali, abychom měli čerstvé zálohy, ale také protože v celém 
termínu akce se mohla činit jen slabší třetina počtu účastníků. I když jsme po zkušenostech z loňska 
nechtěli nic ponechat náhodě a veškerou vyzkoušenou techniku raději zálohovali, první den si vybraly 
čerpadla jako problémový. To už asi k takovým akcím patří. Druhý den se nám podařilo odčerpat 
hladiny sifonů a k našemu údivu se očekávaný výrazný průvan, který jsme znali z předešlého roku, 
neobnovil. Akce dle plánu začala transportem potápěčského materiálu a akcí lezeckého, exploračního 
týmu. Ten měl za úkol rozšířit ústí komínu a sledovat další pokračování horního patra.  

Do explorační akce jsme se pustili s velkým nadšením a zvědavostí, co by se v daném horizontu 
mohlo skrývat. Po loňské akci, kdy byl v místě V komínu znatelný průvan a na komín navazovala 
poměrně nadějná chodba, jsme očekávali velké objevy. Naše nadšené očekávání se projevilo i při 
přípravách a balení materiálu. Na to, že jsme chystali materiál pro dva nosiče, nepodařilo se nám jeho 
objem zredukovat na méně, než tři vaky. Následný transport probíhal v docela svižném tempu, 
s přihlédnutím k tomu, kolik jsme toho s sebou vlekli. Při transportu samozřejmě pomáhal i zbytek 
týmu, jehož hlavní úkol byl vyčerpat sifony tak, aby byly průchodné.  

Dobrodružství objevné akce začalo ještě předtím, než jsme vůbec začali něco objevovat. Poté, co 
jsme (již ve dvou) dorazili na místo, nacházející se nedaleko V komínu, kde jsme se měli převléct do 
suchého a nastrojit do cajků, jsme zjistili, že z věcí, které měly být suché, jsme polovinu vykoupali. To 
by ovšem nebylo tak zlé, kdyby v nich nebyla zabalená vrtačka a další materiál na rozšíření ústí 
komínu. Mimo plán nastalo velké ždímání věcí a provizorní sušení vrtačky. Po prvotním odzkoušení 
vrtačky se z ní sice začal linout odér pálícího se plastu, ale řekli jsme si, že musí, holka, něco vydržet, 
když už jsme ji dotáhli tak daleko. A šlo se na věc! Jakmile bylo dokončeno rozšíření úžiny v ústí 
komínu, horizont nás až magicky začal vtahovat do svých hlubin. Čas kvapil, proto probíhala 
explorace rychlostí takřka běžeckou. Místy nám doslova padala brada nad tou třpytivou krásou, ve 
které jsme se ocitli. Výzdoba chodby ve vyšším horizontu, ve kterém jsme se zrovna nacházeli, je 
velice rozmanitá. Hustá krápníková výzdoba se střídá s náteky sintrů, přecházejícími ve třpytící se 
krystalová jezírka. Tato nádhera se však po několika desítkách metrů náhle mění v  prostou chodbu, 
bez jakékoliv výzdoby, zato se sedimentem. Přibližně po dvou stech metrech zjišťujeme, že se celkový 
charakter chodby mění. Spadáme do vysoké chodby, která mírně meandruje, a na jejímž dně je malý 
aktivní tok. Do těchto míst již jen nakoukneme, protože zjišťujeme, že čas již pokročil, a musíme se 
vrátit zpět ven.  

Po pozdním večerním návratu ven hlásíme povrchovému družstvu, které kromě pojídání špekáčků 
také oddaně strážilo elektrogenerátor u vchodu, že máme další kilometr jeskyně. Jak se později 
ukázalo, chodbu jsme, co se délky týče, trochu nafoukli.  

Tato explorace určila další směřování akce, veškeré úsilí bylo vrženo na další průzkum a dokumentaci 
nalezeného pokračování. Další den po odčerpání sifonů začalo mapování a fotodokumentace, při 
kterém bylo po šesti stech metrech dosaženo sifonu, který zaléval chodbu rozměrů tři metry šířky a 
metr výšky. Již při mapování padl návrh na nejrychlejší možnost překonání, transportovat sem deset 
metrů vrapované hadice a pokusit se vodní překážku, která se nejevila hluboká přelít. Mimo jiné, 
právě tomuto se věnujeme další den a dílo se daří, opravdu i na přelévání vodních hladin v této 
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jeskyni došlo a mělo kladný výsledek. Sice jen patnáct metrů nízké chodby ukončené závalem, ale 
hlavně, obnovil se ztracený průvan. Ten průvan, který nám minulý rok dělal průvodce a který nás 
upozornil na „V“ komín, kterému bychom asi nevěnovali zdaleka takovou pozornost. Průzkum horní 
části vysokého meandru sice nepřinesl postup, přesto je tato část jeskyně unikátní tvary, které 
vytvářela po tisíciletí voda. Tímto směrem tedy další explorace nepovedou, překonání závalu je mimo 
naše možnosti, přesto průvan, který v něm s hukotem mizí, nás přitahuje. Jsme daleko a hluboko pod 
návrším, tyto části jeskyně tedy mohou být přes 150 metrů hluboko. Volný komín by z povrchu byla 
zajímavě hluboká propast, nebo spíš další pokračování jeskyně? 

Zbylý čas akce věnujeme ještě mapování kratších úseků a průzkumu stropu v dómu Marhulový 
Domček, který nepřináší postup. Dva komíny se neprůlezně uzavírají.  

Tato akce nepřinesla, co se délky týče taková čísla jako loni, ale v nově objevených šesti stech 
metrech, je se na co dívat. Velmi pěknou krápníkovou výzdobu s excentriky střídá vysoký meandr. 
Jeskyně je velmi mladá, doposud jsme neobjevili žádné paleoúrovně. Celková délka polygonu 
přesahuje 2 kilometry, čímž je v pohoří Muntii Locvei nejdelší známou jeskyní. Závěrem, pokud 
bychom si měli položit otázku, kolik jsme už z tohoto jeskynního systému objevili, těžko budeme 
hledat odpověď. Možná většinu, možná nás při dalších akcích zase čeká překvapení.  

Zajímavé okolí jeskyně a zřícené ústí vyvěračky jsme lokalizovali při prvních akcích v roce 2006. 
Místními obyvateli nám bylo popsáno pod názvem Jasanovka, měkký kámen. Což popisovalo v místní 
řeči travertinové kaskády. Místo se nám jevilo jako velmi zajímavé, protože velké množství usazených 
travertinů zde musel uložit tok nasycené vody rozpuštěným vápencem. Předpokládali jsme původ 
z podzemí, inspirovala nás situace u jiných dnes známých vývěrů, například maďarská jeskyně 
Baradla.  

Do rozebírání závalu na začátku mýtiny jsme se pustili na podzim v roce 2008. Tato činnost byla už po 
dvou dnech korunována úspěchem, v podobě 80 metrů klikaté chodby nevelkých rozměrů, zaplavené 
místy do výšky 1 metru stojící vodou, která čeká až ji vstupní zával propustí k další cestě. Další 
objevování trvá dodnes, kdy jsme přesáhli 2 kilometry délky polygonu – postupně bylo vše popsáno 
ve sbornících Speleofóra 2009, 2010, 2011, 2012. Bylo to cosi lopotné práce, při pravidelných akcích, 
ale také spousta úvah při debatách, které v nás živili víru, že zde nějaká, třeba malá sestra Baradly je.  

Podzimní akce se účastnili: Ludvík Bednář, Petr Celý, David Čápek, Vít Kaman, Petr Kapusta, Katka 
Mindlová, Zdeněk Motyčka, Vojtěch Pazderka, Jana Pazderková, Martina Pijáková, Honza Sirotek, 
Zuzka Túčková, Luboš Vince, Jan Vašík.  
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Mexiko,	Yucatan	-XIBALBA 2012 	
Ve dnech 13. února až 3. Března 2012 se Zdeněk Motyčka a Jan Sirotek opětovně zúčastnili expedice 
na mexický poloostrov Yucatan, do oblasti tzv. Mayské Riviery.  

Po loňském propojení Tux Kupaxa s K´oox Baalem je našim hlavním letošním cílem pokračování 
v průzkumu  a objevování čtvrtého nejdelšího vodou zatopeného jeskynního systému světa. K týmu 
se připojuje i skupinka pěti slovenských kolegů pod vedením Zdenko Hochmutha, která stejně jako 
v roce 2010 přijíždí s cílem prozkoumat a zmapovat suché jeskyně v okolí, na které nám díky práci 
v K´oox Baalu nezbývá čas. 

Svoji pozornost nejprve zaměřujeme na cenot Chun Che Chen, který se nachází východně od K´oox 
Baal, ve kterém je známo asi 1300 chodeb. Stejně jako v případě Tux Kupaxa v něm první objevy 
uskutečnila dvojice Gunnar Wagner a Robbie Schmittner v roce 1998. Z důvodů absence mapy 
jeskyně jsme se rozhodli celý polygon znovu přeměřit a nakreslit mapu jejich prostor. Dalším 
důvodem bylo, že jeho prostory se nacházely necelých 100 metrů od konce K´oox Baal a chceme se 
pokusit o jeho připojení. V roce 2006 jsme zde uskutečnili několik ponorů, tehdy však byl cenot 
vzdálen více než 2 km od auta, zatímco dnes, díky nové cestě je to jen nějakých 150 metrů. Nicméně i 
prosekání přístupové pěšiny na takovou krátkou vzdálenost zabere hodiny.  
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Po prosekání cesty začíná mapování, které zabírá první skupince tři dny. Naštěstí se během mapování 
ukázalo, že v jeskyni je celá řada míst nadějných pro další průzkum. První objevy se daří jednak 
v severozápadní části, další nedaleko vchodu, po přeplavání jednoho cenotu těsně pod hladinou na 
jeho druhou stranu. Průzkum a objevování v Chun Che Chen pokračuje i v dalším týdnu. Tři velké, 
nově objevené tunely míří na sever a postupně v nich objevujeme další kilometry chodeb. Celkem 
objevujeme 5 km velmi členitých a rozmanitých prostor. Velké chodby se střídají s úzkými 
restrikcemi, strohé skalní tunely se síněmi s nepřeberným množstvím sintrové výzdoby. Délka jeskyně 
dosahuje 6 400m a naše úsilí zaměřujeme na její propojení se systémem K´oox Baal.  

Jedna dvojice se snaží na jihu Chun Che Chen. Z nízké chodby, plné krápníků, teče znatelný proud, 
který jsme zaregistrovali již při mapování.  Proniknout dál ale není jednoduché. Nezbývá než sundat 
láhve a strkat je před sebou. Povedlo se, i když druhý potápěč postupuje jen po hmatu. Dál jsou 
prostory o něco větší. Tímto způsobem se dvojici daří postoupit necelých 100 metrů, objevit suchou 
síň s malým otvorem vedoucím do džungle, ale dosáhnout propojení nikoliv. Zaznamenání objevů do 
mapy ukázalo, že se jim chybělo jen několik metrů… 

Druhá dvojice se pokouší o stejnou věc na severozápadě. Už v roce 2006 jsme tady zkoušeli štěstí a 
objevili cestu do síně se závalem. Používali jsme v té době láhve na zádech a před závěrečnou úžinou 
jsme je museli sundat a protlačit před sebou. S lahvemi na boku je to jednodušší. Stačí odepnout 
jednu láhev a prosmýknout se. Přes 6 kilometrů dlouhý Chun Che Chen se stává součástí systému 
K´oox Baal, čímž jeho délka přesáhla 60 km! Spojením obou systémů jsme doplnili další kamínek do 
mozaiky zdejších jeskyní. Poslední směr, který nám zbývá k prozkoumání, je cesta na jih. Vydáváme se 
tam, kde jsme loni otáčeli uprostřed mohutných tunelů. Již třetí rok po sobě se vracíme do Balam 
Ts´al. Jedinou komplikací je veliká vzdálenost od vchodu a tedy omezený čas k průzkumu při nutnosti 
transportu velkého množství lahví. Přesto zde během pěti ponorů objevujeme další 2 km nových 
mohutných tunelů a délka K´oox Baal dosahuje 64 600m!  

Na konci expedice podnikáme také několik výprav do džungle s cílem najít nový vchod, který by 
usnadnil přístup do nejjižnější části. Po několika dnech nalézáme veliký cenot s několika jezery a po 
prvním ponoru v jednom z nich, bez problému dosahujeme známých prostor K´oox Baal. Cenot 
pojmenováme Shaman EK, podle cedule na okraji pozemku.  

Expedice se dále zúčastnili: Petr Chmel, Radek Jančar, Radek Husák, Daniel Hutňan, Martin Hutňan, 
Karol Kýška a Kamila Svobodová 

Ostatní	zahraniční	aktivity	
Motyčka navštívil v rámci NSS Convention jeskyni Lurei Cavern v USA. V dubnu se Vít Kaman zúčastnil 
pracovní akce OS SSS Nicolaus Liptovský Mikuláš v Jakynii Zlomísk v Jánské dolině. Kaman se v létě 
zúčastnil expedice ZO Devon do jeskyně Ponicovei a v prosinci setkání s kolegy z Rešického klubu 
tamtéž.  

  


