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Výroční	schůze	ZO	6-25		
Výroční schůze se konala v lednu 2013. 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	
Přítomni: Sirotek, Motyčka, Kolařík, Kaman, Ondrouch, Celý, Mokrý – viz prezenční listina 

Omluveni: Rákos, Sedláková, Ondrouchová, Merta, Gajdošík 

Hosté: Holubek 

1. Všichni přítomni byli seznámeni s bezpečnostní směrnicí. 

2. Schvalování Výroční zprávy za rok 2012 – výroční zpráva byla schválena, 7 pro, 0 proti 

3. Členská základna skupiny zůstává nezměněna 

4. Volba nového výboru skupiny, výbor zůstává nezměněn, 6 pro, 1 se zdržel 

5. Plán další pracovní činnosti v roce 2013 – pokračování prací v Šošůveckém koridoru, 

Sloupském koridoru Amatérské jeskyně a Sloupsko – šošůvských jeskyních 

6. Plán činnosti v zahraničí – pokračování výzkumu v jeskyni Jasanka, předběžně i v dalších 

lokalitách v okolí Banátu, pravděpodobně na podzim 2013, expedice do Černé Hory bude 

upřesněna v průběhu roku 2013 

7. Pokračování prací v Sloupském koridoru Amatérské jeskyně, spolupráce se skupinou 

Devon 

Z0 ČSS 6-25 souhlasí se spoluprací se skupinou Devon za následujících podmínek: 

• Akce ve Sloupském koridoru budou jednotlivě odsouhlaseny předsedou PŽS. 

• Akce musí být v souladu s projektem výzkumu Amatérské jeskyně. 

• Akce musí být vedena proškoleným vedoucím akce v Amatérské jeskyni. 

• O každé akci bude pořízen zápis předaný předsedovi PŽS. 
• Akce budou koordinovány pod vedením členů Z0 6-25 Pustý žleb. 

8. Výše členských příspěvků zůstává 2000,- Kč na rok 5pro, 2proti 

9. Mezinárodní speleologický kongres – zajištění exkurzí. Skupina zajistí dle svých možností 

před a po kongresové exkurze na svých lokalitách. Organizace exkurzí zajistí T. Mokrý, každý 

člen PŽS zajistí minimálně 2exkurze. 

10. Členská základna: 

byl přijat dopis Vladimíra Rákosa s žádostí o ukončení členství. 
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Nabídku členství nikdo s oslovených příznivců nepřijal. 

Činnost	výboru	základní	organizace	
Výbor základní organizace působil v r. 2013 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 2013 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 Sedláková Helena        
řádný Sirotek Jan        
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Finanční	hospodaření	
V roce 2013 hospodařila ZO s těmito výsledky: 

stav k 1.1.2012 k 31.12.2013 rozdil 
účet 36 264,45   

pokladna 66 471,10 9.889,00 -56 582,10 

č.f. 16 852,00 6 452,00 -10 400,00 

Materiál	

Spotřební	materiál	

Lana	speleo:		
• sklad zůstatek z 2012 334 m. Stav sklad 01. 2014. celkem 268 m, v délkách: 31, 60, 87, 90.   

• Jistící lano dynamické 40 m.  

• Staré jistící lano 30 m 

Vystrojovací	materiál:		
• Sklad 23Al plaket, 14 nerez plaket, 26 mailon. Kotvy 8/75 23ks (9S), 8/110 5ks, 10/70 3ks (4S). 

Nerez A4 mailon 5, O"ring 8-5ks, 10-2ks 

• Vrtáky SDS: 6-4ks, 8-2ks (1Z), 10-2ks, 14-2ks. 12/25-1ks. 18/25-1ks (sklad)  

• Kladka 2x (sklad) 

• Nafukovací člun 2ks(sklad) 

• Cívka (buben) Lola 2ks (1 sklad, 1 Bim) DTD 1ks (sklad) 

• Vodící šňůra 400 m (sklad), (200S)  

• Kopáček 3ks (sklad) 1ks Koridor 

• Sekáč plochý 1ks  

• Karbit 80 kg (základna) 20 kg S 

• Kabel el. 4x6 800m. (Koridor)  

• Kabel el. 3x1 150+55m. (sklad)  

• Kabel el. 2x1,5 20m. 3x1,5 15m(8. sifon)  

• Speleovaky 9ks (sklad)    

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

• Přídavný akumulátor 12V (sklad) (1Z) 

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

• Měřící přístroj DistoX (sklad) 

• Motorová pila. (sklad)  

• Čerpadlo KDFU 80 (8.sifon) 

Doplnění:		
• Prac. karabiny ocel 5ks (cca140Kč/ks), borhák Srock, Raveltik 10 (110 Kč/ks) 

Vysvětlivky:  
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(S,Z) spotřeba, zrušeno  

Popularizační	a	prezentační	činnost	v	roce	2013	
Skupina prezentovala svoji činnost zejména na Speleofóru 2013 ve Sloupě v Moravském krasu a dále 

na 16. mezinárodním speleologickém kongresu v Brně, na jehož organizaci se skupina také podílela. 

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

periodikách.  

2.3.2013 jsme se zúčastnili akce Setkání s dobrodruhy organizované skupinou Devon, při které jsme 

přednášeli občanům obce Suchdol o dobrodružných výpravách. 

16.3.2013 prezentace výzkumů jeskyně Jasanka pro občany Vavřince. 

21. – 28.7. 2013 proběhl v Brně 16. Mezinárodní speleologický kongres, na jehož organizaci jsme se 

podíleli. Zdeněk Motyčka a Jan Sirotek byly přímo členy organizačního výboru. Ostatní členové 

pomáhali s prováděním před a po kongresových exkurzích v Moravském krasu. V rámci posterové 

sekce připravila skupina poster o své činnosti a poster o průzkumech v jeskyni Jasanka. 

 

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, Jan Sirotek podíleli na 

činnosti přípravného výboru pro Mezinárodní speleologický kongres.  
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Činnost	v	ČR	

Nový	Sloupský	koridor		
Těžištěm prací skupiny v roce 2013 byla štola, ražená za účelem překonání 8. sifonu a zpřístupnění 

nového Šošůveckého koridoru I pro nepotápěče dle projektu zpracovaného v roce 2012. 

Přípravné práce byly, díly pochopení pracovníků SCHKO Moravský kras, zahájeny již v roce 2012 a 

zahrnovaly vybudování rozsáhlé manipulační plošiny a přístupové lávky nad 12m dlouhým jezerem, 

na jehož konci měla být založena štola.  Ještě před samotným nasazením štoly bylo nutno zarovnat 

šikmou skalní stěnu před vlastním začátkem štoly. Po těchto přípravných pracích následovala delší 

nevítaná přestávka, než došlo k vlastnímu začátku realizace štoly, neboť k dispozici ještě nebyly 

všechna potřebná povolení nutná k vlastní ražbě, jejichž vyřizování se poněkud protáhlo.  Po zdolání 

všech administrativních záležitostí, v létě roku 2013, bylo s plnou vážností přistoupeno k intenzivním 

vrtacím a trhacím pracem. Štola byla založena téměř přesně severním směrem, vlevo před vstupem 

do 8. sifonu, v profilu cca 0,7m šířky a 1m výšky. Pro vrtání děr bylo použito elektrické vrtací kladivo 

Makita HR511C, napájené pomocí 800m dlouhého kabelu z elektrocentrály na povrchu. Pro přípravu 

děr bylo použito SDS MAX vrtáků o průměru 32mm a 35mm a délkách 45cm a 85cm. V některých 

případech byl použit i prodlužovací nadstavec na vrtáky, umožňující realizovat vrt až 1,6m. Pro jeden 

odstřel bylo nutno připravit 10-15 děr, přičemž byly používány zálomové a obrysové vrty o různých 

délkách. Vrtání s 12kg těžkým vrtacím kladivem bylo ve stísněných podmínkách štoly poměrně fyzicky 

náročné.  Nemilým překvapením pro náš rozpočet byla krátká  živostnost vrtáků, což při ceně 2-3tis. 

Kč za kus celou akci poněkud prodražilo. Po přípravě každé sady děr se ke slovu dostali naši další 

spolupracovníci, konkrétně Perunit E, Permonex V19, Austrogel P1 a střelmistr Filip Doležal.   Na 

jeden odstřel byl realizován postup vpřed přibližně 60 až 70cm. Již během prvních odstřelů se 

potvrdila skutečnost, že délka optimálního odstřelu se rovná šířce štoly a nemá smysl tedy dělat vrty 

delší než 85cm, což odpovídalo vrtákům, které jsme měli k dispozici. Po každém odstřelu bylo nutno 

vyklidit z čelby a průběhu štoly rubaninu, která byla následně deponována v laguně ve vstupní části 

jezera, které leží před 8. sifonem. Před samotnou ražbou byla nejkratší vzdálenost mezi body na obou 

koncích sifonu zmapována na 14m.  S ohledem na možnou míru nepřesnosti způsobenou mapováním 

v komplikovaném prostředí pod vodou, jsme předpokládali konečnou délku něco přes 15m. Po 

mnoha měsících klopotné lopoty, při dosažení vzdálenosti 15m od začátku štoly do konce roku 2013, 

bylo rozhodnuto o revizi zaměření s využitím radiomajáku. Štola byla založena v cca 386 m.n.n., 

přibližně 1m nad obvyklou hladinou 8. Sifonu. 
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Práce na budování štoly byly velmi intenzivní. Vrtací, vyklízecí a trhací práce byly často organizovány 

v rozdílných termínech a nebylo výjimkou, že v jednom týdnu byly provedeny dvě nebo tři pracovní 

akce. Pro vybudování štoly v roce 2013 proběhlo celkem 29 odstřelů a desítky dalších pracovních a 

transportních akcí, které tyto odstřely připravovaly nebo se vypořádávaly s jejich následky.   

Budováním štoly nad 8. sifonem v Jeskyních pod šachtou Břoušek naše ZO 6-25 Pustý žleb zabředla 

na poli neoraném, na delší čas jsme místo léty získaných speleologických dovedností pěstovali spíše 

naše nedokonalé schopnosti hornické. O to větší patři dík jedinému skutečnému profesionálovi 

v našich řadách, Filipu Doležalovi ze skupiny ZO 6-16 Tartaros, který ochotně zaujal funkci střelmistra 

a bych schopen nám, hornickým elévům vštípit základní dovednosti tohoto řemesla. 

Ražba štoly za 8. sifon přinesla i jeden neobyčejný hydrologický poznatek, který výrazně ovlivnil 

některé dosavadní hypotézy o podzemním průběhu Sloupského potoka. Jak vyplývá z morfologie 8. 

sifonu (sestupné rameno až do hloubky 16m) a ze zde provedených čerpacích pokusů musí mít tato 

vodní hladina dalekosáhlá spojení s jinými hydrologickými objekty neboť vyčerpání 1mil. litrů vody 

(Mokrý 2010) či 1,6mil. litrů vody (Mokrý 2012) z tohoto sifonu způsobilo pouze nicotný pokles 

hladiny o 4-5cm. Navíc okamžitě po vypnutí čerpadel se voda vrátila v obou případech ihned na 

původní úroveň. Z provedených měření je jasné že vody tohoto sifonu komunikují s rozsáhlými, jak 

potápěčsky zjištěno až 20m hlubokými, hladinami pod Bahnopádem Khumbu, které se nalézají 

v Šošůveckém koridoru ještě před 8. sifonem, a s drobným vývěrem pod Velkým dómem 

Šošůveckého koridoru. Nicméně v 8. sifonu, ani v jezeru před ním, nebyla nikdy pozorována cirkulace 

vody a to ani při montáži pracovní plošiny nad jezerem a přístupové lávky ke štole. Přitom jsme 

během těchto akcí strávili mnoho pracovních směn přímo ve vodě hluboké 1,5 – 2m. Obrat ovšem 

nastal při prvních odstřelech ve štole, kdy část rubaniny po odstřelu zmenšila profil před 8. sifonem a 

ač se to zdálo neuvěřitelné, byl zde patrný výrazný pohyb vody směrem od sifonu, což nás ponouklo 

k realizaci drobného barvícího pokusu, který byl následně uskutečněn 10.srpna 2013. Do 8. sifonu 

poblíž štoly bylo aplikováno nicotné množství barviva, přestavovaného cca 50-ti gramy rhodaminu, 

rozpuštěného v 1l vody. Aplikace proběhla v 10.45hod., barvivo nejprve ochotně zmizelo pod skalní 

kulisou na druhé straně jezera přes 8. sifonem a posléze, v 13.35hod. bylo konstatováno v celém 

průběhu chodby mezi 2. a 3. sifonem. Barvivo vytékalo ze sifonu S3, tedy hlavního vývěru Sloupského 

potoka v Jeskyních pod šachtou Břoušek. Důležitou časovou okolností je fakt, že necelé 3hodiny mezi 

aplikací barviva a jeho zjištěním nebyla u S3 přítomna žádná osoba, která by přesně změřila čas 

prvního výskytu, jeho indikace tedy byla zaznamenána za necelé 3hodiny, kdy jsme se k 3. sifonu 

dostavili po ukončení vrtacích prací ve štole. Doba prvního objevení byla pravděpodobně výrazně 

nižší, neboť při našem příchodu již bylo barvivo zřejmé v celém cca 100m dlouhém úseku mezi sifony 

S3 a S2. Důležitou okolností se jeví být i skutečnost, že kvantitativní množství vody plynoucí od 8. 

sifonu a od 3. sifonu se jevilo pouhým okem jako identické. Vodní stavy, důležité pro interpretaci toto 

barvícího pokusu byly zcela specifické, minimální. V 8. sifonu byla hladina vody 385 m.n.m., aktiv 

v hlavním koridoru směrem od sifonu S5 do S3 netekl a sifon S5 byl velmi mírně uzavřen. Vrtošivý 

Sloupský potok na povrchu v obci Sloup v 9hod. ráno netekl, a kupodivu v 9.30hod. již ano, aniž by 

proto měl jakýkoliv důvod v podobě atmosférických srážek apod.  Nicméně pochopitelně tato 

skutečnost neměla žádný vliv na barvící pokus, pouze nás opět upozornila na již několikrát 

zaznamenaný zážitek, kdy při několika akcích v Jeskyních pod šachtou Břoušek náhle začal být, během 

několika hodin našeho pobytu v podzemí, bezdůvodně aktivní sifon S5. Tuto hydrologickou 

pozoruhodnost bude třeba v příštích letech vyšetřit.   
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Zcela zřejmé výsledky tohoto barvícího pokusu, o to cennější že k nim došlo za minimálních vodních 

stavů, lze interpretovat pouze v širším kontextu znalostí o povrchovém a podzemním toku 

Sloupského potoka.  Jak známo, hlavní část sloupských vod, mizící v ponorech Starých skal za 

Hřebenáčem nebo ještě dříve v mnoha ponorech v samotném řečišti Sloupského potoka se následně 

objevuje ve Wankelově jezírku ve spodních patrech jeskyní Sloupsko - šošůvských. Další průběh 

tohoto vodního toku je pak zřejmý v přítokovém sifonu Černé propasti, odkud odtéká dále k Palmové 

propasti. O těchto míst můžeme další pokračování vod podzemního Sloupského potoka pouze 

odhadovat na základě našich informací o následných hydrologických objektech. Od mírně zvýšených 

vodních stavů následuje inundován odtok přes Jeskyně pod šachtou Břoušek, mezi zdejšími  sifony 

č.7, 6 a 5 k sifonům č.4 a č.3, za  nižších vodních stavů  Sloupský potok mizí mezi Černou a Palmovou 

propastí a jeho vody vyvěrají až v sifonu č.3. Tato odvodňování je ovšem limitováno pouze určitou 

kapacitou a při dosažení její mezní hodnoty je aktivován výše zmíněný obtok. Jak tedy vyplývá 

z prokázané spojitosti mezi hlavním sifonem Šošůveckého koridoru, sifonem S8 a sifonem S3 - 

hlavním vývěrem sloupských vod, je zřejmé že vody Sloupského potoka, nebo minimálně jejich část, 

zasahují tektonickou linii SSV–JJZ, na níž je vytvořen Šošůvecký koridor a odvodňují právě tímto 

směrem, do jeho hydrologických objektů, jak již bylo koneckonců předpověděno (Mokrý 2010). V 8. 

sifonu v Šošůveckém koridoru se tedy nalézáme na aktivu Sloupského potoka, na hlavní trase 

odvodňování Sloupského potoka! Jak neočekávané!  Je tedy stále zřejmější i existence hlubší části 

odvodňovací etáže Sloupského potoka zastižené v sifonu S11 poblíž koncového sifonu Sloupského 

koridoru Amatérské jeskyně (hloubka 24m), v odtokové části sifonu S2 (14m), pod Bahnopádem 

Khumbu (20m) a v 8. sifonu (16m), která má zřejmou souvislost i s hlavním sifonem S3. V tomto 

světle se jeví být zajímavým do budoucna i výzkum hydrologických objektů za 8. sifonem, který 

z pochopitelných důvodů ještě nebyl zahájen.  Pozoruhodná je i skutečnost, že Wankelovo jezírko 

v Sloupsko – šošůvských  jeskyních je z geografického hlediska vůbec nejbližším speleologický 

objektem  Šošůveckému koridoru.  

Přehled	akcí:	
Celkem jsem do NSK uskutečnili v roce 2013 55 pracovních akcí. Účast na akcích byla následující: 

1. Vít Kaman  36  

2. Tomáš Mokrý  27 

3. Jan Sirotek  16 

4. Petr Celý  16 

5. Tomáš Ondrouch 15 

6. Jan Gajdošík  14 

7. Vojtěch Pazderka 10 

8. Tomáš Svoboda   6 

9. Zdeněk Motyčka   5 

10. Zuzana Túčková   5 

11. Petr Barák     4 

12. Martin Holubek    3 

13. Pavel Čech    3 

14. Radek Husák        2 

15. Ludmila Ondrouchová   2 

16. Tomáš Havelka    2 

17. Pavel Kolařík    1 
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18. Další účastníci  111 

Celkem bylo odpracováno 278 člověko-akcí.  

Průběh jednotlivých akcí, dle bádacího deníku vedeného Vítem Kamanem: 

1. Sobota 5. 1. 2013 - Vrtání dalších 13 otvorů do délky odhadem 1,5m. Účast: Bim, Brtník, 

Janek, Martin H. 

2. Sobota 12. 1. 2013 - Transport nosníků poslední části lávky k vyústění štoly. Při té příležitosti 

také vrtáme dvě díry 80 cm dlouhé, pro úpravu stropu nad lávkou, dokud tady ještě není. 

Kuba v pondělí toto místo dořeší menší detonací. Vodní stavy: jsou už v poklesu oproti 

minulému týdnu, ale přes to 17,4 na lati v 8. sifonu a Koridor je protékán. Účast: Anděl, 

Janek, Selim, Kajman. 

3. Sobota 19. 1. 2013 - Dnes transportujeme zbylý rošt a vrtací lafetu. Montujeme zbytek lávky 

po vyústění štóly. Musíme hodně improvizovat, jsou to zbytky materiálu, které zde leží už 

přes rok a původně byly zamýšleny jinde. Nakonec se dílo daří, akorát zalepené kotvy nutné 

dotáhnout až příští akci. Měříme také délku štoly, což je k dnešnímu dni 6,11 metrů. S tím že 

jsou neustále navrtány takřka 1,5 metrů dlouhé díry. Vodní stavy šly zase o cosi dolů: 8. sifon 

14,5 na lati, Koridorem protéká menší tok. Účast: Honza, Selim, Martin H, Brtník, Kajman. 

4. Sobota 23. 2. 2013 - Měření rozměrů zábrany v zálivu 8. sifonu pro uložení těženého 

materiálu. Tak se to rýsuje na dalších 4,6 m 80 I (5,94 kg/m) 27,32 kg a 7x2,5 m 2m 1,5m 50U 

(5,59 kg/m x 21m) 117,39kg. Celkem 144,71kg, tedy při cca 20 Kč/kg to je 2894,2 Kč. A 

pletivo? Tak 2500. Vodní stavy jsou zatím v normálu, voda protéká až do 4. sifonu. 8. sifon má 

15,7. Ovšem tovco se včera a dnes dělo venku s počasím se asi podepíše na zvednutých 

vodních stavech s jistou setrvačností. Účast: Honza, Kajman. 

5. Úterý 26. 2. 2013 -  Kuba byl vykonat své dílo ve vývrtech z 5. 1. 

6. Sobota 2. 3. 2013 - Vytěžení materiálu po Kubovu zaklínání. Vodní stavy jsou po sněhové 

nadílce minulého týdne opravdu vysoké. Účast: Bim, Honza, Selim, Doktor. 

7. Sobota 16. 3. 2013 - Jdeme k 8. sifonu po delší odmlce s velkými plány, ale nakonec jsme 

strávili celých 5 hodin montováním a přestavováním lafety na vrtačku a vyvrtali 5 děr. Z 

výkonu je jistá rozpačitost zda tento přípravek i když zmenšuje námahu a chrání vrtáky, bude 

plně nasazován. Je také pravdou, že naše síly hodně snižovali nemoci, které nepřidají a někdy 

je na místě raději akci odložit. Celková délka 6,9 metrů. Vodní stavy byly pro tento víkend 

vysoké: 8. sifon 19, voda se dravě valí Koridorem, lze překonat bez namočení. Tři týdny po 

kalamitním sněžení a prudké oblevě je neustále vody dostatek. Účast: Anděl, Martin H., 

Naďa, Selim, Tomáš, Kajman. 

8. Sobota 6. 4. 2013 - Transport pletiva, oprava uchycení poslední části lávky, transport 

čerpadla K80 od Bahnopádu, do spojky. Vodní stavy šly mírně dolu, Koridor je celý protékán 

do 4. sifonu. Účast: Brtník, Honza, Selim, Zdenál M., Jeňa M., Kajman. 

9. Sobota 13. 4. 2013 - Polovina dubna a vypadá na příchod jara. Ještě před týdnem, na pláních 

leželo cosi sněhu. I když extrémní povodně roku 2006 z toho nebudou, hodně vody je. Tak 

jsme zkusili projít dozadu, za stavu, kdy s rozumem jsme to vždy zamítli. Jsou období, kdy 

jeskyně holt patří vodě, ale nás to zajímalo v souvislosti s naším dílem kolem 8. sifonu, co že 

se tam děje. Pustili jsme se do přetahované s vodou, cesta hlavní chodbou tam byla možná o 

cosi snazší, ve Spojce se nic moc neprojevuje, Bahnopád byl takřka zalit, metr pod koncem 

sestupového žebříku byla voda. Směrem k 8. sifonu jsme nepokračovali, bylo vidět, že plato, 

kam jsme vytáhli nářadí je ještě tak cca 40 cm nad jednotnou hladinou. Cesta zpět byla o cosi 

náročnější, nejnáročnějším místem jsme vyhodnotili kamenný "trojskok", hned pod 

Vintockou odbočkou. Rozhodně za tohoto stavu návštěvy nedoporučujeme, být cca o 20 cm 

více vody, už by byl takřka nemožný návrat zpět! Odpoledne nejspíš dle povrchového 

pozorování šla voda na povrchu ještě nahoru, holt hluboké Drahanské lesy drží ve vyšší 

nadmořské výšce oproti krasu cosi sněhu, což má při tání zpoždění a hlavně to bude mít 



ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb Výroční zpráva za rok 2013 13 

 

setrvačnost. Exkurze v rámci Speleofóra za týden budou asi docela mokré. Účast: Honza, 

Kajman. 

10. Neděle 21. 4. 2013 - V rámci exkurze bylo provedeno 25 účastníků Spf. Vodní stavy: 8. sifon 

20,7. Koridorem se neustále žene velká voda, lze projít, ovšem ne bez namočení. Účast: 

Anděl, Kajman. 

11. Sobota 4. 5. 2013 - Transport jednoho ocelového dílce zábrany do 8. sifonu. Až na místo ji 

ovšem nedoneseme, věnujeme se dál traverzu ve spojce, který nakonec demontujeme a 

připravíme rekonstrukci, nebo upgrade do nerezu. Vodní stavy jen z Koridoru, voda teče do 4. 

sifonu. Účast: Honza, Kajman. 

12. Sobota 11. 5. 2013 - Transport ocelových dílců zábrany do 8. sifonu, ale jen do spojky, neboť 

je demontován traverz. Provádíme měření traverzu a přední části spojky, kde připravujeme 

čištění pomocí hydrotěžby. Vodní stavy přibližně stejné jak před týdnem, voda protéká 

Koridorem do 4. sifonu. Deštivá noc se ještě neprojevuje, voda by mohla vydržet do plavení. 

Účast: Bim, Janek, Kajman. 

13. Sobota 18. 5. 2013 - Dnes je účast vysoká, jde o exkurzi z Hlubokáče. Tedy jdeme jen do 

př.stupných částí, jen několik nadšenců se mnou jde do Spojky, kde chybí traverz. Zde 

odkládám zbývaj.c. železo z poslední várky. Vodní stavy: voda protéká do 4. sifonu. Účast: 

Kajman, František, Hynek + 15. 

14. Sobota 25. 5. 2013 - Dnes se věnujeme jen úklidu pracovní boudy u Koridoru. Většinu 

přebytečných věcí spase oheň, něco málo zbude na odvoz odpadu. Účast: Honza, Kajman. 

15. Pátek 31. 5. 2013. - Akce na úpravu cesty ve vstupní části spojky začíná v pátek odpoledne. 

Natahuje se od hotelu elektrický kabel pro připojení dvou čerpadel. Spouští se jedno 

čerpadlo do jeskyně. Účast: Bim, Honza, Janek, Radek H, Zdenál M., Brtníci, Tomáš H., 

Kajman. 

16. Sobota 1.6.2013 - Sobota dopoledne pokračuje transportem čerpadel na místo, do potoka 

před 4. sifonem. Také je nutné zajít pro proudnici a C hadici k 8. sifonu, což se musí zvládnout 

i bez vystrojeného traverzu. Po zapojení hadic a dvou čerpadel KDFU80 do rozvodné skříně 

můžeme začít. Hned prvním spuštěním čerpadla mají dobrý tah a vytvářejí dostatečný tlak, 

pro rozplavení sedimentů v ústí Spojky. Zajímavé je, že když jsme stříkání museli přerušit, dík 

nastavení hadice, začaly problémy. Nejprve nedostatečný tlak byl zapříčiněn vytržením 

vnitřních gumových vrstev hadic. Posléze jsme museli zajít pro ještě jednu poslední 

použitelnou hadici na Bahnopád, při čemž jsme vystrojili alespoň přidržovací lano na 
chybějící traverz. Při znovu spouštění čerpadel opět není tlak a nakonec po rozpojování 

jednotlivých hadic docházíme až k čerpadlům. Zde zjišťujeme, že je musíme pustit opačně než 

doposud, což nám nejde logicky, ani teoreticky vůbec do hlavy. Ale hlavně, že máme tlak a 

můžeme pokračovat v díle. Bahno se daří vyplavovat dobře, ale zjišťujeme, že je zde opravdu 

velké množství říčních valounů, tolik zn.mých kulmáků, přesahujících v průměru i 15 cm, což 

už nejde jen tak odplavit. Většinou je tedy vybíráme na bok. Chodba se daří ve vstupní části s 

prokopaným hliněným valem prohloubit o 0,5 m. V dalším pokračování až ke krápníku se daří 

vyšlapané korýtko zbavit bahna, ale prohloubení neodpovídá představám a hlavně 

vynaložené energii. Jestliže, se touto metodou vyplavují ohromné jeskyní chodby, asi máme 

co zdokonalovat. Zvažujeme, když tu máme tolik materiálu, ještě akci opakovat s odsáváním 

vrapovanou hadicí samospádem. Vodní stav: tok protéká do 4. sifonu v mírně vyšším stavu. 

Účast: Anděl, Bim, Honza, Brtník, Janek, Tomáš H., Zdenek V., Marika, Naďa, Lucka P., Petr B., 

Radek H., Selim, Kajman. Při dětské exkurzi dnes padl asi věkový record nejmladšího člobrdy, 

který se zde kdy procházel a ten patří Jolance. Další účastníci dětské exkurze: Bára a Davídek. 

17. Sobota 8. 6. 2013 - Začínáme dokončením úklidu kolem pracovní budky, vše "nespalitelné" 

jde na vozík a poputuje do kontejneru. Tedy konečně máme kolem Koridoru pořádek, třeba 

nás 25. 6. společná návštěva správy a Báňského úřadu, pochválí povolením štoly nad 8. 

sifonem. Slézáme ve třech do Koridoru, transportujeme nějaké želízko a ve Spojce 

namontujeme nástupiště na traverz. Cestou zjišťujeme, že ve vyplaveném ústí, vysoké štěrko-

hlinité svahy se podmáčením sesuly. Alespoň víme, že dokončování plavení je jistá věc. Účast: 
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Bim, Brtník, Honza, Kajman. 

18. Sobota 22. 6. 2013 - Akce začala už v pátek, dovozem 40 m kopaflexové hadice a vyložením 

do budky u Koridoru. V sobotu potřeba nejprve natáhnout el. kabel, abychom měli čím živit 

dvě čerpadla. Přišlo tedy na ještě jedno čištění Spojky, tentokrát s vylepšením v podobě 

odsávání hadicí, ale akce se příliš nevyvedla, jednak teklo již docela málo vody, což na plavení 

ještě stačilo. Akce spíš trpěla nedostatkem lidí ochotných dělat na něčem, co vymyslel někdo 

jiný. To zamrzí, do spojky se ještě vrátíme, až bude voda. Tak se alespoň se odklidily spadlé 

svahy a pokusně se skoro napustilo jezírko nad žebříkem v Erotickém dómku, ale tady už se 

projevil menší průtok vody, čerpadlo už přisávalo. Voda ještě tekla do 4. sifonu. Účast: Bim, 

Honza, Janek, Brtník, Selim, Anděl, Vašík. 

19. Neděle 23. 6. 2013 - V neděli jsme vyrazili napouštět a uklízet. Kabely zůstaly natažené od 

hotelu, jen zapojit. Horší to bylo dole, voda mizela do ponoru u Chodby do Žlebu. Tudíž co s 

tím? Nakonec přetahujeme čerpadla i s pomocí Tomových exkurzantů do 4. sifonu. Hadice 

vychází naknop, ale napouštění se daří. Anděl ucpává přepadové korýtko, že vytvoříme čistící 

vlnu. Mimo jiné se chodba zavírá v sifon, to už ale dochází voda i v předpolí 4. sifonu a na 

další posunutí čerpadel, už opravdu nemáme hadice. Celkem je zapojeno 6 x 20 m a 3 x 10 m 

béček. Po odstranění ucpávky čistící vlna koná své poslání, pěkně se ta včerejší nedokončené 

akce spláchne. Úklid zabere nějakou hodinku, veškerý materiál je uložen na svahu u peřejí, 

akce končí stažením kabelu od hotelu někdy kolem páté odpolední. Účast: Anděl, Petr B., 

Kajman, exkurze Tomáš S. + 5. 

20. Úterý 25. 6. 2013 - Sestup za účelem za účelem místního šetření 

21. Báňského úřadu a správy ChKO, pro vydání povolení k průrazu nad 8. sifonem. Účast: Bim, 

Honza, CHKO Tůma, Báňský ú. Kotásek. 

22. Sobota 29. 6. 2013 - Tak se i přes velkou vodu vracíme do Koridoru, po měsících nejistoty a 

hlavně omezené činnosti kolem 8. sifonu, konečně je takřka rozhodnuto. Úterní kontrola (25. 

6) dopadla dobře, bylo přislíbeno povolení. I když přes velkou vodu nešlo přejít, celou noc z 

pondělka na .terý vydatně pršelo, bylo na místním šetření posouzeno, že povolení k průrazu 

nad 8. sifonem lze vydat. Tedy jdeme do Spojky dostrojit lanový traverz, který je kompletně 

nerezový, délka vypnutého nerez lana je 6 metrů. Také vysáváme zaplavené místo nad 

žebříkem samospádem, ale toto nám moc nejde. Tak to necháme na průsaku a průvanu. 

Vodní stav je vysoký, bez namočení nelze Koridorem projít, v 8. sifonu je voda těsně pod 

rošty. Účast: Bim, Janek, Kajman. 

23. Sobota 27. 7. 2013. Tak po dlouhé době opět na našem pracovišti. Pokračování ve vrtání 

čelby se pro dnešek odložilo, máme dost přípravných prací jiných. Třeba natáhnout, zapojit 

elektrické kabely, dotáhnout nosníky poslední části lávky, před ústím štoly a připevnit rošty. 

Mezitím jsme dopravili také nějaké železo pro zábranu a vytěžili nějaký kyblík z ústí 8 sifonu. 

Tak jsme se vrátili k myšlence, že tento vydatný tok, co zde vyvěrá, bude asi Sloupský potok. 

Příští týden bychom si mohli, mimo jiné, udělat soukromý barváček, pokud vydrží tyto 

příznivé vodní stavy. Vodní stavy: 8. sifon 14, 7 a 5. sifon již otevřen Účast: Bim, Janek, 

Kajman. 

24. Sobota 3. 8. 2013. - Tak konečně po dlouhé odmlce jdeme vrtat, respektive dovrtat ještě 8. 

vrtů, pět jich tu je od akce z 16. 3. Odpoledne přichází Kuba a učiní odpal. Během akce jsme 

krom dokončování konstrukce lávky, pokusili ještě o barvicí pokus. Voda byla obarvena v 8. 

sifonu, kde rychle přes odval proudí a předpoklad byl, že se objeví ve 3. sifonu. Bohužel doba 

něco přes dvě hodiny, po kterou bylo možné pozorovat přepad z 3. sifonu nestačilo, na 

odhalení barviva. Pak už bylo nutné tuto část jeskyně opustit. Jeskyni při akci navštívilo 9 

příznivců jeskyňářů z Býčí skály. Vodní stavy: 8. sifon 14,5. Sifon 5. otevřen. Účast: Bim, Janek, 

Selim, Pavel Kol., Kuba, Doktor, Kajman. Exkurze: Kazan (Mira Neubauer, Býčí Skála) + 9. 

25. Sobota 11. 8. 2013. - odstřel z minulého týdne dopadl skvěle, délka štoly je 7, 7 m. 

Následovalo vybrání odstřeleného materiálu, a vrtání děr dle nového schématu 3 bok, 4 

střed, tedy celkem 10. Během akce byl znovu barven tok v 8. sifonu, po cca 2,5 hodinách se 

barvivo objevilo v 3. sifonu. Vodní stavy: ráno koryto potoka u kostela ve Sloupu suché, po 
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hodině normální průtok, zpoždění nočních dešťů. 5. sifon před přelitím, 8. sifon 15,2. 

Centrála 4:18. Účast: Bim, Selim, Tomáš S., Kajman. 

26. Neděle 12.8.2013 - jdeme tahat nový drát na odstřel, oficiálně schválený. Také začínáme s 

konstrukcí zábrany, ale dílo se příliš nedaří. Alespoň něco trochu uděláme, neboť mezitím 

dorazil Kuba naládovat a před odstřelem nás vyhnal. Vodní stavy: 5. sifon cca 1 m pokles, 8. 

Sifon 15, 7. Účast: Anděl, Kedlábek, Naďa, Kajman + 4. 

27. Sobota 17. 8. 2013. - Ráno v bufetu se scházíme jen tři, nevadí, dílo musí běžet. Vybírání po 

předešlém odstřelu trochu urychlíme, nečistíme do posledního drobku. Čelba není tak 

zarovnaná, kterak jsme byli zvyklí při starší technologii vrtání, ale postup je důležitý. Disto 

naměřilo 8,56 m, což je oček.vaný výsledek, tedy postup 0,86 m. Přibližujeme se, vrtáme 

dalších 10 děr na dlouhý vrták (0,85). Mezitím děláme dílčí úpravy na nosníku zábrany, 

musíme ho zkrátit, navrtat nové díry pro konzolu a na závěr osazujeme dvě lepené kotvy 

(ø12/250). Bylo jen poloviční baňó. Vodní stavy: 8. sifon 14,4. Centrála 4:20. Účast: Bim, 

Brtník, Kajman. 

28. Neděle 18.8.2013 - pokračujeme v budování zábrany v 8. sifonu. I když už se dílo rýsuje, něco 

tomu chybí. Pletivo je moc měkké, jako zábrana fungovat nebude, budeme muset zkusit ještě 

nějaké zpevnění. Zbytky po odstřelu byly vytěženy. Kuba nás opět vymetl odstřelem. Účast: 

Teta, Hečoun, Vašík, David, Kajman, Šárka + 6. 

29. Sobota 24. 8. 2013 - Vytěžení rubaniny a vrtání 10 děr pro další odstřel. Délka štoly by této 

akci měla přesáhnout 10 m. Centrála: 4:30. Účast: Bim, Brtník, Anděl, Kedlábek, David Č. 

30. Sobota 31. 8. 2013 - Vytěžení a vrtání v počtu hojném, nicméně symbolickém. K vrtačce se 

uměl postavit z návštěvníků jen málo kdo. Tudíž vrtali: Bim + 10 Plánivy, Speleohistorický 

klub. Centrála 5h. Odhadovaná délka 10,6 m. 

31. Čtvrtek 5. 9. 2013 - Sice trochu neobvykle jdeme vrtat ke konci pracovního týdne odpoledne. 

Koordinujeme časové možnosti naše a Kuby, který může jen v sobotu ráno. No, a protože je v 

Mikulově vinobraní, tak se to nabízí jako nejlepší řešení, akorát ty lidi se špatně shání. Akce 

trvala od 17 do 21 hodin, a nešlo jen o navrtání, kterak jsme si představovali. Museli jsme cca 

1,5 metru před čelbou vyklidit, abychom mohli vládnout vrtačkou i s dlouhým vrtákem. Pak 

už zbývalo jen 10x po 80 číslech. Čelba byla po posledním odstřelu pěkně zarovnaná, vrty 

odešly téměř dokonale, akorát dno se vytrhlo samovolně víc, než bychom očekávali. Vodní 

stavy jsou v tomto období tradičně nízké, nikde nic neteče, akorát nám pod nohama při 

vyústění štoly. Centrála 4:20. Účast: Selim, Kelf (Ivoš Flek), Kajman. 

32. Sobota 14. 9. 2013. Protože nás ve štole čekalo velmi materiálu, před posledním odstřelem 

se vytěžila jen cca 1/3, vyrazili jsme v hojném počtu dvanáct. Což je jistě při našem ražení 

neobvyklé, ale dnes se to velmi hodilo. Po nočních deštích se nám zvedly vodní stavy a 

Koridorem nešlo projít bez namočení, voda stála těsně pod plošinou, což je na měsíc září další 

neobvyklá věc, navíc jsme pozorovali během šichty pokles takřka o 5 cm. Protože na skládku 

ve svahu zálivu, by se nám to sypalo špatně, neboť to bylo zaplavené a my nemáme u plošiny 

zábranu dokončenou, roztáhli jsme těžbu po cestě k Bahnopádu, abychom se trochu zbavili 

toho packání v bahně. Vrtání další sady děr mohlo již začít ještě během těžení, ale dnes nás 

provázela smůla, poškodily se hroty obou vrtáků, dlouhý naštěstí během poslední díry, takže 

"klasickou desítku" jsme dovrtávali jen tak tak. Centrála 4:10. Předešlý odstřel příliš nevyšel, 

délka štoly 10, 95 m. Tedy záběr byl jen 0,5 m, to se bude muset Kuba polepšit. Vodní stavy: 

8. sifon 20,25 na lati, když jsme přišli, měl cca o 5cm víc. Koridorem protékal dravý proud. 

Účast: Bim, Selim, Kajman a Jeňa+1 (Holštejn), Petr B., Luboš B., Tomáš Sv. + 4 (Devon) 

33. Sobota 28. 9. 2013. Na tuto akci bylo obtížné sehnat lidi, tudíž se scházíme tři. Začínáme 

fotodokumentací a měřením. Délka štóly je uspokojivá: 11, 43 m. Měření nám trochu 

hapruje, neboť dle posledního měření je postup jen 0,5 m, ale dle zbytku vývrtů přibylo 0,65 

m chodby. Dle výpočtů nejmenší odhadované vzdálenosti 13, 46 m, zbývají 2 metry, tedy cca 

3 akce. Vzhledem k dnešnímu počtu pracantů odhrabeme jen rubaninu od čelby a vrtáme 

10x, dle vyzkoušeného schématu poslední doby. Elektrocentrála: 4:05. Vodní stavy: 8. sifon 

16, 2 na lati, voda protéká sotva pozorovatelně do 4. sifonu. Účast: Bim, Doktor, Kajman. 
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34. Sobota 5. 10. 2013. - Tak dnes nás čeká větší akce, schází se nás dost. Daří se vytěžit rubanina 

a navrtat dalších deset. Pokračovalo se také v budování zábrany. Transportovali jsme ven 

male kalové čerpadlo, jež bude potřeba v dobré kondici na Banátu v Jasance. Celková délka 

štóly je 12, 18 m. Centrála 4:10. Vodní stavy: 8. sifon 15,20, 5. sifon zalitý. Účast: Bim, Brtník, 

Tomáš Sv., Vita, Novajda, Iveta, David M., Selim, Kajman. Odpoledne exkurze 16 lidí. 

35. Sobota 12. 10. 2013 - Tuto sobotu jsme se sešli v opravdu neobvyklé sestavě, bylo nás sedm a 

všichni z pustožlebské skupiny. Je to poprvé po dobu ražení štóly, kdy jsme na tom dělali jen 

vlastními silami. Večer už u Němců kolovaly fámy, že jsme měli mimořádnou schůzi :-). Však 

se také se udělalo spoustu práce, vytěžilo se po předešlém odstřelu, kontrolně se přeměřil 

směr ražby (je spr.vný, dno je o cosi výš), dobudovala se zábrana pro ukládání rubaniny. 

Akorát tomu vrtání opět něco chybělo, poslední dvě stropní obrysové díry byly dovrtávány 

vylámaným krátkým vrtákem, tedy nepoužitelné pro prohloubení na 80 cm. Po konzultaci s 

Kubou se to muselo v neděli napravit. Celková délka štóly je 12, 90 m. Vodní stavy: 

Koridorem protékal potok až do 4. sifonu. 8. sifon 16,4. Centrála 4:08 Účast: Bim, Brtník, 

Honza, Janek, Kajman, Selim, Zdenál M. 

36. Neděle 13.10.2013 - jdeme dokonat dílo, vrtáme dvě nové díry a Kuba (i když je po víkendu 

značně unavený), si udělá alespoň malou detonační radost. Dle zvuku odstřelu vše pohltil 

masív, tedy do volného to ještě nebylo, konec konců virgule ukazuje ještě 2-3 metry. Tak na 

příštích akcích. Vodní stavy: potok se propadá před ChDŽ, 8. sifon 15,80. Centrála 2:30 Účast: 

Jindra Dv., Kajman. 

37. Sobota 19. 10. 2013. - Tak v napjatém očekávání, že i přes Kubovo tvrzení o žádné změně při 

odstřelu, by mohlo cosi na čelbě naznačit vyústění do volného, jdeme pokračovat. Bohužel 

čelba je celistvá a kromě dvou vrtů, kde se sype snad sintrový prach, se nic nemění, akorát 

délka, pro dnešek 13,61. Vytěžíme rubaninu, vrtáme tradičních 10, spravujeme uchycení 

roštů a zábranu úložiště. Centrála 3:20. Vodní stavy: voda protéká koridorem, 8. sifon 17 na 

lati. Účast: Bim, Janek, Selim, Tomáš S., Kajman. 

38. Sobota 26. 10. 2013. - Strop čelby špatně odešel, ale jinak zůstala celistvá, tedy je zapotřebí 

vyvrtat dalších deset děr. Bim už je tak dobrý, že to dává sám. Účast: Bim 

39. Sobota 2. 11. 2013. - Kontrola štóly po odstřelu. Účast: Bim, Brtníci. 

40. Sobota 30. 11. 2013. - Do štóly nad 8. sifonem jsme vyrazili vytěžit po odstřelu, změřit délku, 

pomocí prodloužení vyvrtat průzkumný vrt a dle očekávaného výsledku korigovali vyvrtání 

další sady vrtů. První průzkumný vývrt nasměrovaný doprava, co stěny štóly připustily, ovšem 

volné prostory nedosáhl. Druhý vedený do dna čelby podobného směru, se nepodařilo 

dokončit, ve vrtu se vzpříčila spojka prodloužení a jenom osvobození vrtáku sebralo cosi času. 

Ani kolmý průzkumný vrt do pravé stěny, ovšem jen 80 čísel dlouhý, do volného nepropadl. 

Při dnešní délce štóly 15 metrů jsme se ocitli na rozcestí rozhodnutí co dál. Při přičtení délky 

průzkumného vrtu, víme že, cca 16, 5 metru před námi žádná volná prostora není. Bude 

nutné nové přeměření a korigování dalšího směru. Přesto vrtáme ještě jednu sadu 11 děr, 

stáčejících se doprava. Všechny vrty jsou pak večer naládovány a odstřeleny. Centrála 6:17. 

Během týdne, ve středu ráno, půjdeme zkontrolovat stav, znovu zaměřit směr a dle výsledku 

udělat novou sadu průzkumných vrtů, případně udělat další odstřel. Na příští sobotu bude 

tedy nachystán dostatek materiálu na vytěžení. Vodní stavy: 8. sifon 15,9 voda protéká do 4. 

sifonu. Dle informací ze Sl. Koridoru Turbína již kleslá, průchozí. Účast: Bim, Brtník, Selim, 

Anděl, Naďa, Lucka, Kajman. 

41. Středa 4. 12. 2013. - Už začínáme chodit i v týdnu. Jednak akce nabrala zpoždění Kubovou 

nemocí a také neustále se nám odsouvá samotný průraz, tedy stav kdy čelba již nebude. Po 

minulém víkendu se strhla debata, kde jsme se rozdělili na dva tábory. Jedni zastávají názor 

akce stop a přeměření dle radiomajáku a druzí chtějí pokračovat bez zbytečné paniky a 

zdržování, jen za provozu znovu Distem přeměřit a čelbou zahnout doprava. A právě to 

děláme dnes, štólu přeměříme poctivě až na čelbu. Potom zavrtáváme novou sadu osmi děr, 

do pravého rohu čelby, co nám možnosti povolí. Opět padl kr.tký vrták, zatočit prudce není 

jen tak, zase to chce umět. Centrála 3:18. Vodní stavy: 8. sifon 15,7 Sl. potok protéká až do 4. 
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sifonu. Účast: Brtník, Šárka, Kajman a Honza ráno dovezl materiály na nové měření. 

42. Sobota 7. 12. 2013. - Tak máme pravý zálom, ale čelba je neustále celistvá. Vrtáme dalších 11 

děr, a abychom to nějak zarovnali, ty 3 v levém rohu mají být kratší. Ale ono to ani jinak 

nejde, při prohlubování poslední díry nade dnem z prostřední sady, lámeme vrták. Tudíž snad 

si s tím poradí trhavina, ale tušíme, že to asi postup na plnou délku děr nebude. Vodní stavy: 

Sl. potok se propadal u ChDŽ, později už o cosi dál. 8. sifon 15,5 na lati. Účast: Bim, Janek, 

Zdenál M., Merky + 2, Kajman. 

43. Sobota 14. 12. 2013. - Hmm, další akce v běžném koloritu, tedy vytěžit a navrtat. Čelba i za 

výraznou změnou směru je neustále neprůstupná a to už máme vyraženo zase nějakých 1,2 

metru. Děr děláme 10, v 9 se kazí krátký vrták, Hilti nebrat. Příklep vrtačky Makita HR5210C - 

20 J asi vydrží jen domácí vrtáky. Vodní stavy: vody přibylo, sakra kde se pořád bere? Asi 

roztávají zbytky sněhu v Drahanských lesích. Koridor je protékán, 8. sifon má 17 na lati. 

Účast: Bim, Brtník, Honza, Janek, Kajman. 

44. Sobota 21. 12. 2013 - Opět se jdeme činit do štóly nad 8. sifonem. Ani neočekáváme na čelbě 

nějaké překvapení, dle informací o průběhu odstřelu od Kuby. Dnes to máme náročnější o 

transport nerezových vrat - uzávěry, která má být osazena do ústí štoly. Nakonec se nám to 

daří celé dopravit na místo, včetně dveří. Rám potom osazujeme cca 1,5 metru za ústí štóly 

na 10x zalepenou závitovou tyč 10. Mezitím byla vyčištěna čelba a materiál rozprostřen po 

štóle. Navrtalo se dalších 12 děr délky 80 cm a jedna průzkumná 150 cm. Volné prostory se 

opět nepodařilo dosáhnout. Jen malá rekapitulace: hlavní část štoly měří 15,8 metru a za 

ohybem je vyraženo 1,7 metru, měřeno od středu čelby v původním směru. Centrála: 4:30. 

Vodní stavy: voda teče do 4. sifonu, 8 sifon 16,1 na lati. Účast: Bim, Honza, Anděl, Naďa, 

Marika, Kajman, 2 exkurze. 

45. Neděle 22.12.2013 - Kuba uskutečnil 29 odstřel a dle průběhu spíše nelze očekávat, že by 

čelba již nebyla. 

46. Sobota 28. 12. 2013 - I když jdeme s plnou výbavou pro přípravu dalšího odstřelu, není to tak. 

Vrtáme jen jeden průzkumný vrt 1,6 metru dlouhý. Volných proctor nedosahujeme, je tedy 

jisté, že letos suchou nohou do prostor za 8. sifonem nevkročíme. Je take rozhodnuto, že 

další pokračování je zaměření polohy chodby a suchých prostor za sifonem radiomajákem. 

Alespoň Zdeněk pořizuje dokumentační foto z činnosti, která kolem 8. sifonu probíhá. 

Centrála 2:10. Vodní stavy: 8. sifon 16,8 na lati a Koridorem to pochopitelně teče až do 4. 

Účast: Bim, Janek, Zdeněk M., Petr B., Kajman. 

47. Pondělí 30. 12. 2013. - Tak ještě jednou, dle tvrzení senzibila jsou volné prostory vzdálené od 

čelby do 1,5 metru. Tedy vrtáme udaným směrem, ale volných prostor nedosahujeme. 

Vrtáme ještě jeden vrt na plné prodloužení (1,6m) šikmo do dna a volných prostor, ani vodní 

hladiny nedosahujeme. Takže letos se zde již nic víc neudá. Ještě že na to máme od středy 

celý příští rok :-D. Vodní stavy: 8. sifon 16,3 na lati a do 4. teče. Centrála: 2:50. Účast: Selim, 

Kajman a Šárka s třemi exkurze. 

Amatérská	jeskyně	–	Sloupský	koridor	
Práce na této lokalitě probíhaly ve spolupráci se skupinou Devon. Celkem zde proběhlo 5 pracovních 

akcí.  
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Průběh akcí (dle zpráv P. Baráka): 

1. Sobota16. 3. 2013 - účast: Barák, Rozehnal, Svoboda. Transport lezeckého sloupu 3 x 3 m. Ve 

Sloupském koridoru zavřené druhé jezero. Koukli jsme do Brčkového dómu, zde jsme si všimli 

jednoho okna ve stropě v chodbě před Brčkovým dómem taky jednoho ... možná by to šlo 

zatím zkusit, ještě než se otevře jezero... 

2. Sobota 5.10.2013 N- kontrola vodních stavů. 0. Jezero zalité. Petr B. + 3. 

3. 30.11.2013 Černý dóm (Devon). Pokusili jsme se dostat k oknu za sintrem v Černém dómu. 

Lezecký sloup v tomto případě nevyužit. Dostali jsme se k bílému sintropádu a tady akci 

protentokrát ukončili. Do okna jsme zatím nenakoukli. Petr B., Tomáš S., Jara Z. 

4. 7.12.2013 Černý dóm. (Devon) - Vyrazili jsme pouze v malé sestavě, což však pro dnešek bylo 

akorát. Pokračovali jsme v lezení k oknu za b.lým sintrem v černém domu. Cesta byla docela 

výrazněji náročnější než minulý týden, celou dobu ve volném visu, žádné stupy, „kotvení“ 

výhradně do sintrů a posléze škrábání do téměř kolmého bahnopádu bez možnosti zajištění- 

no morál mě misty docela opouštěl. Lezeckou pasáž se nakonec podařilo zdolat, nicméně 

odměna nebyla velká. Je tam poměrně rozměrná horizontální 2 x 1,5 m chodba, která však 

brzy končí v neprůstupném závalu. No tak bude muset padnout rozhodnutí co dál, odstrojit 

nebo se zde o něco pokoušet. Účast: Petr, Marika 

5. Neděle 29. 12. 2013. - Akce má za cíl předělat traverz v Černém dómu, na zalepené nerezové 

kotvy. Tím se zabývají dva, zbytek pokračujeme k 1. sifonu a krom fotodokumentace, se 

zabýváme nedodělky. Většinou se jedná o nedolezené komíny: Odbočka za vodopádem, 

Chodba u splasklého člunu a tam též potápění. Vodní stavy: Turbína nekompromisně zalitá, 

nutné použít Levý Variant. David, Ludva Teta, Luboš B., Jara Z., Viťulka S. a bratr, Zdeněk M., 

Kajman. Traverzování: Peťa B. a Tomáš S. 
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Kromě toho proběhlo několik exkurzních akcí, zejména v rámci provádění exkurzí před a po 

kongresového tábora. 

Březina,	Javoříčský	kras,	jeskyně	Za	Hájovnou.	
Velikonoce 30. 3. - 1. 4. 2013. Sobota - těžení bahnitého sedimentu na dně Velikonoční propasti (-60) 

odtok má údajně spojitost s 5 km vzdálenými Mladečskými jeskyněmi. Jara K., + 2 Javoříčko, Anděl, 

Aleš H., Novajda, Kedlábek, Kajman. Těžení v odbočce dómu U Parníku. Naďa + druhá skupina. 

Neděle - exkurze do nově objevených částí z roku 2011 - dóm U Parníku, Katedrála. Vaňek, Anděl, 

Aleš H., Naďa, Novajda, Kajman. 

 

Zahraniční	akce:		

Banát	-	Resita,	Carbunari.	26.	4.	-	1.	5.	2013.	
Akce v rámci spolupráce s jeskyňářským klubem Resita. Během noci z pátku na sobotu přesun do 

Rumunska. V sobotu dopoledne se přesouváme přes vesnici Ibalcea do údolí potoka Comarnic ke 

stejnojmenné jeskyni. Návštěva jeskyně je ze začátku s výkladem, ale doaktivní části se již pouštíme 

sami. Jeskyně je vyvinutá ve dvou úrovních, což v této oblasti takřka neznáme. Jeskyně se nám velmi 

líbila, brouzdání po aktivu probouzí fantazii, že v této oblasti může být ještě velmi zajímavého. 

Večerní zrychlený přesun do Carbunári. 

Další den je na programu potápěčský průzkum Lacul Drakului. Je to záhadné jezero, sevřené 

převislými skalami, v kaňonu Nery. Po dnešku bude ještě o trochu záhadnější, neboť po změření 

Distem jsme zjistili, že má hladinu oproti vedle tekoucí Neře, o cca 2 metry níž. Při potápění Tomáše a 
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Petra, bylo dosaženo 12 - 13 metrů a u dna občas vybíhá do masívu sem tam nějaká chodbička, která 

záhy končí. Viditelnost byla docela dobrá cca 2m. Akce zabrala celý den, neboť od sjízdné cesty je to 

ještě řádný kus snášky, respektive vynášky.  

 

Měníme plán, Carbunari opustíme až další den, rumunským přátelům se to příliš nehodí, může s 

name pouze jeden rumusnký kolega. 
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Po cestě v Oravici "opravujeme" proražené kolo výměnou za ojetou zimní takřka stejného rozměru. 

Jedocela parný den, teploty už jsou zde opravdu letní. Pokračujeme do Valea Minisului v pohoří 

Muntii Aninei, k vyvěračce Bigar, je to pro nás zajížďka od odbočky na Aninu. Sem jsou naši potápěči 

nalákáni na velmi zajímavý průzkumný ponor. Nakonec do ponoru šel akorát Tom a vrátil se z 37 

metrů hloubky a dle toho co viděl, pokračuje dál do hlubiny. Takže žádné snadné potápění, nic moc 

transport, objevování a mapování to je opravdu vize. 

 

Přejíždíme přes Aninu, do Rešic. Před spaním ještě navštěvujeme Rešické muzeum parních lokomotiv 

pod širým nebem. Anděl jde v potápěčském, je to vyloženě noční vrakové potápění. 
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Úterý - nám chystá letní ráno a přejezd opět k Anině, dnes je v plánu návštěva jeskyně Buhui. Jeskyně 

Buhui je vodní jeskyně, za normálních stavů průchodná od ponoru k vývěru, přibližně v polovině je v 

propadeném závrtku ještě jeden vchod a celková délka je něco přes 6 km. Byli nám na průstup 

doporučeni neopreny, což jsme někteří ignorovali, neboť jsme je sebou ani neměli. Je to cesta 

převážně vodou, vstoupili jsme prostřením vchodem a vyrazili nejprve proti toku, k ponoru. Náš 

průvodce Marián totiž předpokládal, že je vyšší stav a v nízkém místě se tvoří sifon, tedy bychom se 

museli vracet, kdybychom začali v ponoru, ke kterému jsme také při hledání vchodů jako k prvnímu 

došli. V jeskyni se toto nepotvrdilo, místo bylo volné, ale až do ponoru jsme nepokračovali, chodby se 

tu zmenšují a snižují. Druhá strana od středního vchodu, tedy k vývěru, to už je jiná jeskyně, plná 

živého vodního toku, v jednom místě zpestřeného sedmimetrovým skokem do jezera, někteří bez 

neoprene. Pamětníci vzpomněli, kterak se v dávné minulosti tyto stupně vystrojovali, ale dnes je ta 

ona nová doba. Portál vývěru je monumentální, takové aktivní vývěry v krasu nemáme.  

Účast: Anděl, Brtník, David, Fos, Honza, Kajman, Marika, Peťa B., Selim, Tomáš, členové Devon, 

Mikulov a Pustý Žleb. 

 

	

Rakousko,	Totes	Gebirge,	Dachstein.	5.	-	7.	7.	2013.	
Výlet do oblasti Solné komory. Cesta proběhla v noci ze čtvrtka na pátek, kdy prakticky celý den prší. 

Výstup přes Rettenbachalm k jeskyni Nagelsteig. Mohutný vývěr z pod jeskyně dával tušit, že v jeskyni 

asi budou krušné vodní poměry. Vzhledem k tomu, že bylo jezero ve vstupu, kde je nutné normálně 

sestoupit cca 10 metrový stupeň, akce do jeskyně byla zrušena. 
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V sobotu přestává pršet, odjezd k jezeru Gossau. Průstup Laserer Kleterstig a odpoledne výstup na 

Donnerkogel (2054). V neděli potápění ve vyvěračce Kessel u Hallstattského jezera z nejdelší jeskyně 

Rakouska (85km) Hirlatz. Plánem bylo proplout prvním sifonem, překonat kousek suché chodby a 

proplout druhým sifonem v jeho průběhu menší hloubce. Bohužel skutečnost byla jiná, viditelnost 

byla sice i přes nevábné zbarvení dobrá (cca 5m), ale vodící šňůra byla po ned.vných povodních 

poškozená. Tedy jsme strávili víc času při opravách šňůry, než bylo v plánu. I přes menší zásobu 

vzduchu jsme se rozhodli pokusit se zdolat suchou část a na stav v 2 sifonu se alespoň podívat. 

Bohužel při výstupu z vody, což je zde náročné nám zapadává hlavní buben do úzké pukliny pod 

vodou. Takže zbyl jen návrat bez bubnu. Ponor: Peťa B., Kajman. Všichni účastníci: Anděl, Petr B., 

Selim, Zdenek V., Kajman.  

 

 

Makedonie,	pohoří	Jakupica,	23.	–	31.8.2013	
19ti hodinový přesun do Skopje. V sobotu hledání makedonských kolegů, přesun na planinu. Objev 

jeskyně Jelení. Bádání v jeskyni Duva. Průzkum průvanů v jeskyni Kadina. Propast Soluňská Glava, 

Dolní Begovo, Ledenik. Návštěva vchodu do Slovačky jamy. Výstup na Titův vrch. Účastníci: Jano Š, 

Gabika, Peter I., Tina, Silvoš, Andrej H., Martin S., Ivan M., Lukáš B., Libor Š., Kubo B., Pišta, domácí 

Ivan Žežovsky a Kajman. 
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Banát,	25.10.	–	3.11.2013	
Tradišní podzimní akce společně s Mikulovskou a Devonskou skupinou. Díky vysokým vodním stavům 

se nadaří proniknout do zadních partií jeskyně Jasanka. Po dvoudenním čerpání se sice dostáváme za 

2. Sifon, ale zastavuje nás polosifon. Prolézáme tedy aspoň komín v části Odcházení, žel bez objevu 

dalšího pokračování. Poslední den provádíme kolem Jasanky povrchový průzkum a snažíme se najít 

nové vchody. 
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Přesun do Rešice. Průzkum jeskyně Pestera de la Captare – potápění v koncovém sifonu – objev 150 

m nových prostor. 

 

 

Účastníci: Anděl, David Čápek, Honza Sirotek, Lucka Procházková, Naďa, Petr Barák, Selim, Teta 

Ludva, Tomáš Svoboda, Vašík a Kajman. 
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