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Výroční	schůze	ZO	6-25		
Výroční schůze se konala 24.1.2014 ve Sloupě. 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. 

Činnost	výboru	základní	organizace	
Výbor základní organizace působil v r. 2014 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 2014 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 2014 hospodařila ZO s těmito výsledky: 

stav k 1.1.2014 k 31.12.2014 rozdil 
účet  35.419,00  

pokladna 9.889,00 8.200,00 +1.689,00 
č.f. 6 452,00 5.500,00 -952,00 

 

K proplacení je ještě materiál za 24.627,00 Kč 

Materiál	

Spotřební	materiál	
Spotřební materiál:  

Lana	speleo:		
• sklad zůstatek z 2013 268 m. Stav sklad 01. 2015. celkem 237 m, v délkách: 60, 87, 90.   

• Jistící lano dynamické 40 m.  

Vystrojovací	materiál:		
• Sklad 23Al plaket, 14 nerez plaket, 26 mailon. Kotvy 8/75 15ks (8S), 8/110 5ks. Nerez A4 

mailon 5ks, O"ring 8-5ks, 10-2ks. Borháky S-rock nerez 13ks.  

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

• Kladka 1x (sklad) Petzl Pro Traxion 1ks? 

• 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 60 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 10ks (sklad)   Velký bederák 4ks, velký 4ks, malý 2ks.  

Inventární	materiál:		
• Aku vrtačka Bosch + příslušenství 1ks akumulátor, nabíječka, sklíčidlo. Zrušeno 

• Přídavný akumulátor 12V Zrušeno  

• Aku kladivo - vrtačka Makita DHR243RFJ příslušenství: 1x nabíječka, 2x článek Lion 18V, 
sklíčidlo.  

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

• Měřící přístroj DistoX (sklad) 

• Motorová pila. (sklad)  
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• Expediční společenský stan 

• Čerpadlo KDFU 80 (koridor) 

Doplnění:		
Hospodář navrhuje dokoupit: 

Kotvy 8/75 Hilti 20ks, speleo lano 10,5 100m, člun.   

Vysvětlivky:		
(S,Z) spotřeba, zrušeno  

Popularizační	a	prezentační	činnost	v	roce	2014	
Skupina prezentovala svoji činnost zejména na Speleofóru 2014. Členové skupiny se zúčastnili 
Rumbálu. Zdeněk Motyčka se zúčastnil slovenského Speleomeetingu, Speleokonfrontací v Polsku, 

kongresu ISCA v Austrálii. Motyčka a Kaman se zúčastnili Setkání jeskyňářů v javoříčku v říjnu 2014. 

Ostatní	činnost	
Zdeněk Motyčka pracoval v ČSS ve funkci předsedy, Tomáš Mokrý byl členem předsednictva ČSS, Jan 
Sirotek vedl komisi pro speleopotápění. Zdeněk Motyčka dále působí v Bureau UIS.  

V květnu proběhl úklid základny v Suchdole spojený s přípravou dřeva na topení. 

Činnost	v	ČR	

Nový	Sloupský	koridor		

Přehled	akcí	
Celkem jsem do NSK uskutečnili v roce 2014 40 pracovních akcí. Účast na akcích byla následující: 

1. Tomáš Mokrý  33 

2. Vít Kaman  28  
3. Petr Celý  13 
4. Tomáš Ondrouch 11 

5. Jan Sirotek    9 
6. Jan Gajdošík    9 
7. Petr Barák     7 

8. Tomáš Svoboda   7 
9. Vojtěch Pazderka   5 
10. Tomáš Pavlovský   3 

11. Ludmila Ondrouchová   2 
12. Zdeněk Motyčka   3 
13. Helena Sedláková   2 

14. Zuzana Túčková   2 
15. Jan Vašík    2 
16. Radek Hejl    2 
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Průběh jednotlivých akcí, dle bádacího deníku vedeného Vítem Kamanem: 

1. Sobota 4.1.2014 - Neděle 5. 1. 2014 – propotápění 8. Sifonu a ověření zaměření s pomocí 

radiomajáku 
2. Sobota 11. 1.2014 – vrtání děr pro odstřel 
3. Neděle 12.1. 2014 – odstřel 

4. Úterý 14. 1. 2014 – vrtání děr pro odstřel 
5. Středa 15. 1. 2014 – odstřel 
6. Sobota 18. 1. 2014 – odtěžení material, vrtání nových děr, úklid jeskyně s polskou exkurzí 

7. Středa 22. 1. 2014 – zjištěno, že štola byla proražena 
8. Sobota 24. 1. 2014. – betonování rámu pro dvěře ve stole, instalace nerezového lanka na 

traverzu, večer výroční schůze 

9. Sobota 1. 2. 2014 – dokončení obezdění dveří 
10. Sobota 8. 2. 2014 - Demontáž bednění, osazení dveří do štóly. Natažení polygonu skrz 

štólu, 5 záměr. Prohlídka prostor za sifonem.  

11. Sobota 15. 2. 2014 měření polygonu v Šošůveckém koridoru, úklidová exkurze 
12. Sobota 22. 2. 2014 – úprava trasy v Šošůveckém koridoru, prolongace koncového závalu 

o 15 m, exkurze.  

13. Sobota 1. 3. 2014  - Další kontrolní měření polygonu v nově přístupných prostorách za 8. 
sifonem. 

14. Čtvrtek 6. 3. 2014 - Návštěva koridoru za účelem natočení reportáže české televize o 

překonání 8. sifonu suchou nohou a prostorách za nim.  
15. Sobota 15. 3. 2014 - pokračování v měření polygonu 
16. Středa 19. 3. 2014.  - návštěva správních orgánů 

17. Sobota 5. 4. 2014 – značení cesty 
18. Úterý 8.4.2014 – fotodokumentace Šošůvecký koridor 
19. Sobota 12. 4. 2014 - zaměření povrchu kolem šachty na GPS, exkurze, kontrola stavů do 

Š. Koridoru za 8. sifonem.  
20. 27.4.2014 – exkurze Speleofórum 
21. Sobota 10. 5. 2014 - Kontrola stavů, přeměření dveří do štóly pro opravu zamykání. Lopač  

22. Sobota 17. 5. 2014 – mapování koncového závalu 
23. Sobota 31. 5. 2014  - Oprava zamykání dveří štóly 
24. Sobota 7. 6. 2014. - mapování levé strany koncového závalu 

25. Neděle 8.6.2014 – fotoexkurze 
26. Pátek 20. -  Sobota 21. 6. 2014. – exkurze, údržba 
27. Sobota 28. 6. 2014 - Exkurze s kontrolou nízkých stavů 

28. Sobota 12. 7. 2014. – bádání v dómu SO 
29. Sobota 19. 7. 2014  - kontrola vodních stavů 

30. Sobota 26. 7. 2014. Pokračování přeměřování polygonu N. Amatérská jeskyně  
31. Neděle 3.8.2014 - Exkurze s kontrolou vodních stavů. 
32. Sobota 30. 8. 2014 –přeměřování polygonu 

33. Sobota 14. 9. 2014 – kontrola vodních stavů 
34. Sobota 4. 10. 2014 – stabilizace mapovacích bodů 
35. Sobota 11. 10. 2014 – měření polygonu 

36. Sobota 25. 10. 2014. Dokončení mapování polygonu 
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37. Sobota 1. 11. 2014 – exkurze 

38. Sobota 29. 11. 2014 – přestrojení EEK, přeměření částí polygonu v SŠ 
39. Sobota 13. 12. 2014 – stabilizace mapovacích bodů v závalu 
40. Sobota 20. 12. 2014 – potápění v 10. sifonu 

Amatérská	jeskyně	–	Sloupský	koridor	
Práce na této lokalitě probíhaly ve spolupráci se skupinou Devon. Celkem zde proběhlo 15 pracovních 

akcí.  

Sobota 15.2.2014 - pokračování v práci v objevené zavalené/zahliněné chodbě za vylezeným úsekem 
v Černém dómu.  

Sobota 5. 4. 2014 – kontrola vodních stavů  

Sobota 3. 5. 2014 - Kopání zahliněné chodby za traverzem v černém dómu. Postup 0,75 m. Žádné 
změny. Přestrojení traverzu v Černém dómu na dříve instalované lepené kotvy.  

V období od 28.6. do 13.7. proběhly celkem 4 akce se zaměřením na revizi vodních hladin na 

Sloupském potoce v Nové Amatérské jeskyni. Hlavním impulsem k tomu byla předcházející akce 21.6. 
do jeskyní pod Šachtou Břoušek, kde jsme prošli 2. i 5. sifon "suchou nohou". Tedy vodní stavy byly 
velice nízko. Podařilo se zrevidovat vodní hladiny od povodňového vývěru v Bludišti Milana Šlechty až 

po Turbínu, více jsme zatím nestihli, hlavně proto, že nás zaujaly stavy na lokalitách Jezerní propast a 
povodňový vývěr v Bludišti. Tyto lokality v roce 1983 byly potápěčsky propojeny s tím, že nebyla 
pořízena mapa, v knize Amatérská jeskyně (Motyčka a kol.,1999) tato část jeskyně není podrobně 

popsána. Na generalizované mapě jeskynního systému AJ tedy na mapě stále bylo bílé místo. 30.6. se 
nám podařil překvapivý průnik za koncový sifon v Bludišti do dómu s jezerem cca 15 x 10 x 10 m. 
Prakticky v celé prostoře bylo třeba plavat. Zhruba polovinu stěn prostory tvořili mohutné nánosy 

kulmských valounů, ve směru k Jezerní propasti v horních částech dómu to vypadalo na volné 
pokračování, které pro nás však tento den bylo nedosažitelné. Jediné co by nám zde pomohlo by byl 
pevný žebřík. Tohle jsme vyřešili do 3.7., kdy jsme se rozhodli zrealizovat další pokus s 3m útočným 

žebříkem. Ačkoli téměř nepršelo na této akci nás sifon nakonec nepustil. Hladina byla o necelé 2 m 
výš, což bohatě stačilo na zavření cesty. Poslední akce 13.7. byla však úspěšná byl zjištěn malý pokles 
hladiny asi o 30 cm - sifon v bludišti byl stále neprůstupný, nicméně pokusili jsme se projít z druhé 

strany. Slaněním do Jezerní propasti bylo nakonec dosaženo vrcholu kulmských naplavenin, které 
mezi Jezerní propastí a "dómem" tvoří překážku, jinak jde v podstatě o jednu prostoru. Během těchto 
akcí jsme průběžně mapovali a příležitostně fotili, takže mapa bude. Zbytky potápěčské šňůry jsme 

nikde nenašli, takže si nejsme jistí kudy potápěč před více než 30 lety plaval, každopádně tyto 
prostory za těchto vodních stavů nabízí více možnosti kam se vydat směrem k neznámým částem 
jeskyní na Sloupském potoce. Nevyužitý žebřík byl přesunut k jiné nadějné lokalitě ve Sloupském 

koridoru - tlakové chodbě se sifonem ve Spojovací chodbě. Maximální zaznamenaný pokles hladiny v 
Jezerní propasti činil přes 11 m, v knize Amatérská jeskyně je uvedeno max. 9 m. V současnosti jsou 

vodní hladiny na Sloupském potoce v těchto místech zhruba opět na této hodnotě.  

26.7.2014 - Byl proveden průzkum vodních hladin Sloupského potoka od Turbíny k prvnímu sifonu. V 
povodňovém vývěru oproti minulému týdnu nástup hladiny o 0.5 m. 
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Spojovací chodba. Neděle 3. 8. 2014. Průzkum stoupající chodby nad oknem, pokus o přelití neznámé 

vodní hladiny na konci samospádem. Bohužel 29 metrů hadice bylo málo, chybělo tak 10 metrů, spíš 
15. Samospád do prohlubně v chodbě fungoval, ale vhodný postup je večer zprovoznit, ráno vyrazit 
na kontrolu.  

Sloupský koridor - Spojka. Sobota 9. 8. 2014. - Po pokusech z minulého týdne, kdy jsme se 
zkoušeli částečně úspěšně snižovat hladinu v horní chodbě samospádem, jsme se vybavili 
převážně plánivskými hadicemi od konve a vyrazili na to. Instalovali jsme Kega spojky na 
hadice a pokusili jsme se je zalít "vrtačkovým čerpadlem" které ovšem podávalo výkon 
ztrápeného prostatika. Takže jsme museli hadice v délce přes 30 metrů rozdělit na dva úseky 
a zalívat postupně. Po spojení začal samospád fungovat, ovšem nadšení ochladlo když jsme 
při desetiminutovém měření zjistili pokles 1 cm. Paráda funguje to, jsme hladinu schopní 
snižovat, ale výpočet je jasný, za hodinu 6 cm, tedy celou noc můžeme nechat působit 
fyzikální zákony a ráno se uvidí. Andělovi se Selimem to nedalo, vyráží na večerní - noční akci, 
kout železo se musí dokud je žhavé. Přeorganizují hadice zapůjčenou další plánivskou (kdyby 
to kluci věděli) a dosahují skvělého výsledku, za deset minut 2 cm.  

Neděle 10. 8. 2014. - kolem desáté přicházíme na místo a naše pytlíky poznávají, že to celou 
noc fungovalo, pod žebříkem je vody po pás a částečně se to přelévá do chodby směrem k 
Dlouhému jezeru. Proud z hadice už je ovšem slabý a přerušovaný po chvíli to přestává 
fungovat dočista. Ovšem hladina v chodbě sifonu je cca o 1,5 metru snížena, pod vodou je 
vidět cca 30-50 cm kulisa, která je možná již ta poslední před zlomem. Obnovit čerpání ve 
dvou asi není v silách, tedy chodbu od hladiny mapujeme a napojujeme na bod 9011 u 0 
jezera. Zasílám pro zajímavost první výsledky měření, kde je v řezu vidět rozdíl mezi body 1.1 
a 10.1. Čerpání samospádem by mohlo ještě chvíli fungovat, máme ještě 1,5 metru rozdíl. 
Další postup: nejlépe obnovit odsávání hladiny a možná udělat nějaký mikro potápěčský 
průzkum jakže se to nejbližších 5 metrů před námi vyvíjí. Tento úder natolik zaujal, že se 
vážně začalo mluvit o akci odpoledne někdy během pracovního týdne, dokud voda drží. Budu 
informovat mailem.  

Spojovací Ch. Úterý 12. 8. 2014. - Uplynul jeden den a rozhodli jsme se zase vyrazit k 
záhadné vodní hladině v odbočce spojovací chodby. Pracně sníženou vodní hladinu jsme si 
nechtěli nechat zase nastoupat a rozhodli se pokračovat v průzkumu. Z nedělního mapování 
jsme věděli, že nám ještě zbývá 1.5 m spádu na to aby jsme dokázali hladinu zčerpat 
zavodněnou hadicí. Ke slovu přišel jako první potápěčský průzkum, protože jsme nevěděli 
jestli to ještě vůbec má cenu, kdyby sifon padal do větších hloubek, tak by jsme nebyli 
schopní touto metodou dál postupovat. Výsledek však byl pozitivní. Sifon byl za současného 
stavu 20 m dlouhý a pouze 2 m hluboký. Takže je tu šance hladinu zčerpat a navíc víme, že 
záhy na nás čekají další objevy. Charakter jeskyně se zde mění, už to není typický tlakový 
kanál. Ale spíše takové puklinovité pokračovaní po vrstevnatosti pod sklonem zhruba 30°. Do 
objevů bylo vidět zhruba dalších 20 m. Hadici se podařilo nastavit o novou, zanořit zhruba 2 
m a obnovit proces čerpání. 
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Sloupský Koridor, jezero 0. Sobota 6. 9. 2014.  - Po vydatných deštích, ze začátku týdne, které 
výrazně zvedly hladiny toků nás zajímali vodní stavy pro pokračování průzkumu ve Spojovací 
ch. V polovině týdne Punkva měla povodňový stav, v sobotu ve Sloupě byly vysoké vodní 
stavy již na ústupu.  

Cestou Západní větví a M. Koridorem jsme pozorovali zvýšené a nové skapové jezírka. V 
Bludišti Sloupský potok přetékal k Řícenému dómu. Též jezerní propast byla zaplavena po 
dno trychtýře. Ovšem nulté jezero suché i Spojovací chodba a hladina v odbočce zůstala na 
nejnižším možném stavu po čerpání samospádem. Tedy akce může pokračovat, kdy??  

"0" jezero. Sobota 1. 11. 2014.  - Výprava za účelem zjištění vodních poměrů v jeskyni. V 
jeskyni začíná výrazně působit skap, už místo U Konve je sotva na holínky. Zatímco Aktiv se již 
uklidnil a je na úrovních přibližně pozorovaných 6. 9., "0" jezero je poctivě zalito vodou a 
tvoří tak cca 2 m. hluboký sifon. Už v chodbě jsou pozorovatelné bahnité nánosy, tedy jasné 
stopy, že voda zde odtékala někam k Homoli a dál. Tedy povodňový víkend z poloviny září 
změnil všechny plány nejméně do vánoc. Také jsme obhlédli plánivský lezecký sloup a počali 
vyjednávat jeho případné zapůjčení pro průzkum komínů v Šošůvce.  

"0" jezero. Sobota 22. 11. 2014.  - Tvrzení že se nulté jezero začíná otvírat bylo unáhlené, jak 
jsme zjistili záhy, co jsme dorazili na místo. Původně akce měla směřovat do NSK, ale dali 
jsme se zlákat. Nevadí žádná akce do jeskyně není zbytečná.  

Ostatní	jeskyně	v	ČR	
V únoru proběhla povrchová exkurze na Pálavě. V květnu se Kajman zúčastnil záchranné akce 

čerpadel v Lopači.  Tomáš a Lída Ondrouchovi provedli zaměření jeskyně Tumperek radiomajákem 
vůči Rudickému propadání.  Během vánočních svátků jsme se zúčastnili pracovní akce v Irainově 
jeskyni. Na Silvestra proběhla exkurze do Býčí scaly. 

Zahraniční	akce:		

Mexiko,	expedice	Xibalba,	8.	–	23.	února	2014	
Po roční přestávce způsobené organizováním 16. mezinárodního speleologického kongresu v roce 
2013 v Brně, se opětovně vydáváme na mexický poloostrov Yucatán, abychom pokračovali 

v průzkumu zdejších zatopených jeskynních systémů. Ve dnech 8. – 23. února 2014 se tak skupina 
českých a slovenských speleologů snaží navázat na předchozí expedice do této oblasti. Nejenom 
potápění je cílem jejich snahy. Tím se tentokrát stalo především nalezení nových cenotů. Celá skupina 

se rozdělila na dvě menší – první ve složení  Zdeněk Motyčka, Jan Sirotek, Radek Jančar a druhou, 
tvořenou dvojicí Daniel Hutňan a Karol Kýška, podporovanou suchozemskou slovenskou družinou ve 
složení - Michal Plankenbuchler, Tomáš Urban , Erik Kapucian, Ivan Poláček, a Zolo Agh. 

První skupina započala s povrchovým průzkumem v oblasti SZ od známých částí jeskyně K´oox Baal, 

která je dnes se svojí délkou 75 km, čtvrtou nejdelší vodou zaplavenou jeskyní světa. Hned první den 
strávený v úmorném vedru ve zdejší neprostupné džungli, přinesl objev dvou nových cenotů. První 
z nich představuje otvor cca 8 m v průměru, ústící ve stropě velikého dómu rozměrů 25 x 12m 
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s rozsáhlým jezerem. Podle velikého množství netopýrů jej nazýváme Shoot‘s Hool (Netopýří díra) a 

nazítří v něj uskutečňujeme první ponor. Z rozlehlého jezera při SZ stěně klesá prudký svah do krásné 
chodby vedoucí do neznáma. Prvotní radost však kalí její brzký konec, resp. svah stoupající do 
druhého námi včera objeveného cenotu. Zklámáni se vracíme zpět do cenotu a zkoumáme další 

strany dómu s nevalným úspěchem. Druhý den však objevujeme hned dvě pokračování nízkými 
chodbami a postupně přidáváme k délce jeskyně další desítky metrů. Potápíme se zde ještě další dva 
dny a objevujeme také v pořadí třetí cenot, kde po vynoření a krátkém výletu do okolí zjišťujeme, že 

jsme na druhé straně známého cenotu, který jsme zkoumali již v roce 2007 a vůbec tehdy neměli 
tušení o existenci další hladiny. Celkové délka Shoot‘s Hool dosáhla 589 m a hloubky 22m.  

Druhá skupinka začala ve známých cenotech Zebra a Chak Ha. Jsou to jedny z prvních cenotů, které 
jsme v této oblasti explorovali v letech 2004 a 2005.  Mimo ně, se naše tehdejší práce soustředila na 

jeskynní systémy Joolis, Cangrejo, Zebra a Ich Kin. Postupně jsme v nich objevili několik kilometrů 
nových chodeb, spojení do jednoho velkého systému se však nepovedlo. Potápěli jsme s takzvaným 
backmountem – láhvemi na zádech. Technika pokročila. Boční uspořádání lahví – sidemount, 

umožňuje průnik tam, kam jsme se předtím nedostali. Vracíme se proto na místo, které jsme před 
pár lety opustili. Vstupy do cenotu Zebra i Chak Ha jsou vzdáleny od auta víc než jeden kilometr a 
nošení věcí je úmorné. Také džungle značně změnila svůj vzhled. Musíme znovu vysekat dávno 

zarostlý průchod džunglí. Bez GPS koordinátů by jsme propadlý strop cenotu Chac Ha neměli šanci 
objevit. Po hodinovém prodíraní se hustým porostem do něj nakonec Mišo téměř zahučel po hlavě. 
Tenhle cenot poprvé navštívili Zdeněk Motyčka s Radkem Husákem a nalezli v něm krásný mayský 

hrnec. Cenot se nachází ve strategické poloze mezi systémy Zebra a Cangrejo. Našim cílem je pokusit 
se o spojení s jedním z nich. Dan s Karolom pronikají do tajemného kruhového portálu, který sloužil 
starobylým Máyům jako zdroj pitné vody. Nádoba je stále na svém místě asi 50 metrů od zanoření. 

Hledání cesty v podzemí je složité. Nakonec ale potápěči pronikají do rozměrné chodby s výzdobou. 
Je dlouhá necelých 100 metrů a charakter jeskyně se mění na nízké plazivky. V nich po hodinovém 
hledání nalézají vodící šňůru, nataženou před léty v cenotu Zebra. Spojení jedním směrem se 

povedlo. Druhá strana, vedoucí k cenotu Cangrejo je ovšem neprostupná, jak se přesvědčujeme 
následující den. Budeme se sem muset v budoucnu vrátit a hledat jinou možnost spojení. Celkem 
jsme zde k původním 160 ti metrům objevili 354 m nových chodeb a po připojení k jeskyni Zebra tím 

tato dosáhla délky 2443 m. 

Následující týden našeho působení na Yucatánu se obě skupinky přesouvají na nové území. Zatímco 
první skupinka se tentokráte vydává do džungle JZ od K´oox Baal, kde rovněž nachází dva nové 
cenoty, druhá skupinka společně se slovenskou suchozemskou částí vyráží do mnoho kilometrů 

vzdáleného neznáma směrem severovýchodním. První z nových cenotů na jihozápadě  
pojmenováváme Wa Ba'ax Yan (Tady je něco) a hned druhý den nedočkavě vláčíme výstroj a lahve 
k nádhernému modrému jezeru ukrytému ve vstupní jeskyni.  Z něj však nevede žádné veliké 

pokračování, jen nízká klikatící se chodbička, s drobnou výzdobou, kterou se pomalu suneme asi 50 
metrů vpřed. Zde nás zastavuje krápníková stěna, mezi kterou je vidět volné pokračování. Naštěstí, za 

pravým rohem je úzký, ale volný průlez, který nás přivádí z druhé strany krápníkové stěny, na práh 
větší chodby, kterou pohodlně plaveme dalších 50m, kde definitivně končí. Zklamání z konce jeskyně 
netrvá dlouho, neboť hned na dvou místech levé strany chodby nacházíme úzké průlezy, kterými 

propadáváme do velkého tunelu mizícího v temnotě! Pohodlně zde plaveme dalších 150 metrů a 
vynořujeme se ve zcela neznámém cenotu. V následujících dnech se vracíme do cenotu, ale tunel již 
za druhým cenotem dále nevede. Řada odboček však skýtá dostatek prostoru pro další postup a tak 
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pokračujeme v objevování větších či menších chodeb na mnoha místech jeskyně, s konečnou bilancí 

1176 m nových prostor.  

Podzemí Yucatánu láká kromě potápěčů také stále více suchozemských speleologů. Nejaktivnější jsou 
v tomto směru Američtí jeskyňáři, které vede Peter Sprouse a kteří objevují a mapují rozsáhlé suché 
systémy v oblasti Playa del Carmen a Akumalu, nacházející se pár kilometrů severně od námi 

zkoumané oblasti.  Předpokládáme, že i v jiných částech Riviera Maya něco podobného nalezneme. 
Aktivita slovenských hledačů cenotů se přesunula na severovýchod od Koox Baal do oblasti, kterou 
dle Google Earth pokrývají bažiny. Tomáš Urban se mění v internetového mága a určuje GPS 

souřadnice nových cenotů s přesností na metry. Suchý tým nasadil dlouhý krok....  Až čtyři kilometry 
od místa parkování šlapou jeskyňáři chodníkem plným přepadů, kamenných stupňů a kořenů. Hledači 
se však vrátili s očima navrch hlavy. Pět nových cenotů znamenalo změnu strategie. Vzdálenost pro 

nošení výstroje strašidelná, ale vůle po nových objevech obrovská. Denně nosíme jak soumaři, denně 
pronikáme do nových prostor, denně se kluci vracejí z krátkých výběhů do okolí s informací o nových 
cenotech. Snažíme se v každém z nich nahlédnout do podzemí. Několik cenotů je v malé vzdálenosti 

od chodníku. Stačí zabrousit po stopách místních majitelů pozemků a každá vyšlapaná cestička nás 
dovede k cenotu. Tomáš se ale nespokojí s touhle jednodušší cestou. S láhvemi na zádech sekáme 
chodník do míst, kam lidská noha ještě nevkročila. Odměnou jsou další objevené cenoty. Z jeskyní 

proti nám vylétají stovky netopýrů. Objevujeme vyzdobené chodby i nadějné vstupy do zaplavených 
částí. Na to, abychom prozkoumali vše nově nalezené, nemáme dost času. Strategie je jasná. Pokusit 
se v objevených cenotech vymotat první délku z bubnu (cca 150 m) a zjistit další možnosti postupu. 

Všude to pouští a tak se na mapě objevují nové čárky, značící místa, kudy se pod povrchem 
pohybovali potápěči. Dan, Karol a Michal nalezli v nové oblasti celkem 2 km zaplavených chodeb. 
Významné jsou objevy kosterních pozůstatků prehistorických savců v nebývalém rozsahu. 

Neskutečná dřina se vyplatila. Gigantický tunel – Nauatilostotl, vypadající jako vstup do metra, jsme 
nedokázali pojmenovat v mayštině. Metro mayové neměli a tak ani místní šaman s názvem 
nepomohl. Ale i tunel je jméno, které charakter cenotu vystihuje. Hned za palapou u chodníku 

nalézáme cenot Paachil Nah. Přes tři jezera (Beh et Óox Ha´) je název, který vystihuje jeskyni s 
pěknou výzdobou. Vodou zaplavené části začínají za třemi jezery. Svoji historii při vzniku názvu má 
cenot Tu´(Smrad). Pro jednoho z členů expedice to není příběh zrovna lichotivý. Objev bahnité díry 

(Look Hool) je spojen s Danovou krizovkou. Průnik do objevených cenotů jsme realizovali sólo s 
jednou lahví. Po překonání extrémně nízkého vstupu do této jeskyně praskla vysokotlaká hadice. 
Návrat ven se natáhl na několik minut, ale po výměně poškozené součásti výstroje i tahle jeskyně 

odkryla možnosti další explorace. Dům netopýrů (Naah Soots´) vystihuje místo, které je hnízdištěm 
stovek těchto živočichů. Množství kosterních pozůstatků prehistorických tapírů v jeskyni Nah Baak 
(Dům kostí) dává tušit, že byla před 12ti tisíci lety domovem vyhynulých savců. 

Během dvoutýdenní expedice jsme k našim předchozím objevům z let 2004 – 2012 přidali první 4 

kilometry nových, z nichž mnohé jsou, jak věříme, jen zlomkem budoucích rozsáhlých systémů.   

Rumunsko,	Anina.	Pestera	de	la	Captare.	25.	2.	-	2.	3.	2014.		
Proběhla již od podzimu plánovaná expedice ve vodní jeskyni Pestera de la Captare - doposud 960 m 
dlouhá, členitá vyvěračka v západním Rumunsku (údolí Minis, Aninské hory). V plánu byl podrobný 

průzkum prostor za koncovým sifonem Jezerní chodby - Galeria Laculilor. Za sifonem měla za úkol 
pracovat trojice potápěčů. Celkově se nás na akci sešlo 6, což byl trochu nepoměr vzhledem k 
nutnosti odtransportovat 11 vaků na dosavadní konec jeskyně.  
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26. 2. - Do Rešity jsme dorazili asi v 7 hodin rum. času, kde nás přivítal Bogdan Badescu - prezident 

rumunské speleologické federace a Raluca. Ještě týž den jsme se přesunuli na Aninu a odpoledne 
vyrazili do jeskyně, kde jsme za pomoci rumunů Taviho a Alexe odtransportovali všechen materiál k 
sifonu. 

27. 2. - trojice potápěčů pracovala za sifonem, podařilo se objevit dlouhou chodbu zakončenou 

křižovatkou se dvěma sifony. Pracovně jsme ji nazvali CHV koridor. Celkově jsme za dnešek 
prozkoumali a zmapovali přes 600 m nových prostor. Družstvo před sifonem se věnovalo vystrojování 
šachet ke dvěma dalším sifonům v Galeria Activului. Rumuni mapovali. 

 

28. 2. - další explorace za sifonem. Vylezen 8 m stupeň k velkému oknu, za kterým bylaobjevena 

rozlehlá chodba zakončená novou největší prostorou v jeskyni - dóm ČV. Zde další možnosti postupu 
skýtají dvě ústí chodeb s nutností lezení a další sifon. Tento den bylo zmapováno přes 70 m nových 
prostor. Poté návrat před sifon. Společně se zbytkem družstva zahájení retransportu. 

1. 3. - dokončení retransportu a mapování Galeria Laculilor a napojení se na rumunský polygon - 

zmapováno přes 200 m známých chodeb. Večer skromná oslava a návštěva Bogdana a Raluci. 

2. 3. - krátká zastávka v Rešitě a odjezd domů 

Závěr: Celkem objeveno, zmapováno a nafoceno 700 m nových chodeb včetně nové největší prostory 
dómu ČV. Jako trochu nevyzpytatelný se ukázal koncový sifon Jezerního koridoru, kde často v užším 
místě docházelo ke zkalení na nulu a při protahování vaků k stržení šňůry, která zapadávala do úzkých 

profilů. Jednoduchý nebyl ani transport výstroje, jelikož vycházely necelé dva těžké vaky na jednu 
osobu. Díky nevelkému, ale náročnými expedicemi ostřílenému a osvědčenému týmu se během čtyř 
dní podařilo dosáhnout významného výsledku a jeskyni prodloužit na téměř 1700 m, přičemž 

možnosti dalšího postupu nadále skýtá minimálně 6 nadějných míst. Poděkování patří všem 
účastníkům akce: Petr Barák, Petr Celý, Jaroslav Gregor, Vít Kaman, Marika Kučerová a Tomáš 
Svoboda. Velký dík rovněž klubu Exploratorii, který poskytl zázemí pro akci a dlouhodobě podporuje 

naše bádání na Banátu. Poděkování mikulovské skupině za zapůjčení druhé akuvrtačky díky které 
mohly obě družstva současně lézt.  

Po pospojování všech měření jsme se dostali k hodnotě 614 m. nových prostor a 220 metrů 
přeměřených již od 80 let známých prostor.  

Rumunsko,	Sv.	Helena.	16.	-	21.	4.	2014	
Prodloužené velikonoce na Banát. Cílem akce je povrch, už jsme vyrostli z iluzí, že by se 
případně dalo dělat v podzemí. Většina jeskyní, která zde jsou v našem zájmu jsou vyvěračky 
a v jarním období, byť zima se sněhem tu nebyla, jsou zaplavené.  

Vyjíždíme ve středu večer, počet osob, nebyl do posledního večera jasný. Byla připravena 
varianta, že jedeme tři v malém autě. Nakonec vše změnil Selim a tak jsme vyrazili 
Andělovou dodávkou, neboť to finančně vyšlo na stejno. Než šetřit a mačkat se čtyři v 
osobáku, je přece šikovnější zaházet dodávku vším možným. Tak s námi na cestu krom 
obvyklého sendvičovače vyrazila indukční plotýnka, nebo svářecí invertor s hromadou železa.  
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Plány máme prostě megalomanské, budeme zkoumat možnosti nového vstupu do Jasanky, 
někde ve svahu a pokud by to vyšlo, přece to ihned zajistíme vstupní mříží.  

Ve čtvrtek ráno, když dorazíme na Sv. Helenu kolem 9 hodiny místního času, s počasím to 
nevypadá moc dobře, fouká a je zataženo. Nevadí, dnes nikam nespěcháme, zabydlujeme 
dům a jdeme po cestě spočnout. Když se po poledni probouzíme, venku leje a je mlha. Tak 
dnešní den strávíme v místní restauraci.  

Pátek - ráno se na počasí nekoná žádná změna, pořád leje. To už nevydržíme, jedeme do 
terénu. Od vchodu Jasanky zaměřujeme do svahu polygon který kopíruje ten uvnitř jeskyně, 
abychom si do povrchu promítli kde leží hlavně chodby a místa za sifony. Bohužel nevychází 
to pro naše plány vůbec dobře, zmíněná místa jsou opravdu hluboko pod stoupajícím 
svahem a žádné ulehčení ve formě zaházené svahové propasti tu není. Počasí se trochu 
vylepšilo chvíli neprší, tak jdeme ještě prozkoumat jeden závrt na kopci, o kterém víme od 
podzimu. Má v západním svahu skalku s otvorem, jenž by mohl být ústí jeskyně. Po hodince 
rozšiřování ale zjišťujeme, že to bude jen škrapová záležitost. Ale když bychom to neověřili, 
tak se budeme pořád domnívat... začíná opět pršet, jdeme pod  přístřeší Heleny.  

Sobota - dnes začíná počasí vypadat rozumněji, naplánujeme výlet do lomu u Moldavy Novi, 
do okolí Padini Matei a zakončíme návštěvou Gerniku. Jedeme v plné sestavě, tedy i s 
dámskou částí. Po lomových cestách moc daleko nepronikáme, přece jenom po předešlém 
dešti nás zastavuje rozbředlý úsek splaveného jílu. Takže hledání propasti, která nám již 
druhou akci vrtá hlavou, necháme zase na příště. Další zastávka je u jeskyně v Suchém údolí, 
nad travertinovou kaskádou. Jak lze očekávat, vchod je v jarním období zaplaven, celé je to 
vydatná vyvěračka. Zastavujeme i vyvěračky v Padině Mateii, je zde nainstalována železná 
brána, ovšem nezamčená, ale nějaké návštěvy vzhledem k tomu, že je to vodní zdroj obce, 
by bylo lepší redukovat a předem je domluvit. Prohlížíme i povrch nad vyvěračkou, je velmi 
zvláštní a to nejen ohořelými buky, stromy s pohádek bratří Grimů. Ale také výrazné závrtové 
řady, jeskyně zde nebude hluboko, značí to tedy zřícenou někdejší mohutnou chodbu? 
Návštěva Gerniku už má jen občerstvovací význam, popíjíme pivo ve spodní restauraci. Cestu 
zpět volíme přes Sichevitu, ještě jsme tudy nikdy nejeli a dle mapy je značená žlutě, tedy 
hlavní příjezdová. Ale ti co od toho zrazují mají pravdu, sic jsme to zvládli, jedná se o 
neudržovanou úzkou polňačku. Na Helenu dorážíme až v pozdím večeru.  

Neděle - tak zabádáme, jdeme si trochu zařádit do stráně naproti vyústění jeskyně Polevii. Je 
tu příkrý svah posetý skalkami - škrapy. Při předešlých cestách od Polevii jsme zaznamenali 
několik otvorů v těchto skalkách, evidentně obývaných nespíš jezevcem. Při prohlídce svahu 
jsme byli nadšeni zjištěním, že těch otvorů je zde víc. Vybrali jsme nakonec ten Andělův, 
protože zde nebyli stopy obyvatel. Byla to takové zařícené ústí, velice rychle jsme pronikli do 
chodby cca 0,7 vysoké 1 metr široké s pěknou klenbou. Celkově jsme dosáhli asi 4 metry 
daleko, kde se stěny úžili. Začali jsme tedy chodbu prohlubovat, kyprý humus se dobře těžil, 
občas v něm byly ještě větší vápencové kameny. Žádný štěrk, písek, což by naznačilo někdejší 
říční chodbu. Po odtěžení metru jsme narazili na tvrdý starý sediment. Čas běžel, zprvu tak 
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snadný postup se zastavil, ještě jsme se kousek vrátili a těžili kyprý sediment ve dně u pravé 
stěny. Cosi zde ještě naznačovalo možnost postupu, ale sediment nějakou šanci 
nepřipouštěl. Večerem jsme akci zabalili, zbyla tu po nás vykutaná pěkná svahová útulna, ale 
neperspektivní. Tak třeba příště, někde jinde. Rozdělení při cestě zpět přinesl malý 
povrchový objev. My co jsme zvolili cestu mimo úbočí, přímo přes návrší, jsme našli na linii 
kde končí Jasanka zajímavý řícený závrt, podobný Simonově vršku v M. krasu. V řícené 
prostoře se dá po prudké šikmině proniknout cca 15 metrů hluboko. Hmm, zajímavé, že jsme 
to na podzim přehlédli, česali jsme to tu docela důkladně. Při další cestě se vyhýbáme 
hlubokému kaňonu u Kulhavé skály a přicházíme k autu dříve, než druhá skupina.  

Účastníci: Anděl, Brtník, Selim, doprovod: Jirka K., Karel Skřivan, Martina, Iva M., Kajman  

Černá	Hora,	Medúza	2014	
Po roční přestávce jsme se na konci srpna vypravili už na jedenáctou expedici Medúza do Černé Hory. 

Cílem letní expedice bylo navázání na objevné postupy v roce 2007 na samém konci jeskyně a pokus 
o překonání dosud nedotčeného třetího sifonu. Významnou posilou letošního týmu byla skupina 
polských speleologů z Klubu Speleologiczneho Politechniki Wroclavskiej. 

Na rozdíl od předchozích expedic do jeskyně Dalovica jsme se rozhodli v tomto roce přesunout tábor 
do spodní části kaňonu ke klášteru, protože jsme vyhodnotili transport kaňonem jako výhodnější. 
Vodní stavy v jeskyni přijíždí prozkoumat mikulovská sekce už o den dřív. Bohužel se ukazuje, že volba 

tábora u kláštera nebyl dobrý tip. Díky zvýšeným vodním stavům byla cesta k jeskyni spíše bojem o 
přežití a tak se útočné družstvo otáčí už u prvního jezera před dómem Slavija.  

Přesouváme tábor na klasické místo k Mitovi Dalovicovi a vysíláme další průzkumný tým. Podle stavu 
vody v kaňonu usuzujeme, že tento rok je ve znamení vyšších vodních stavů i v Černé Hoře a 

obáváme se, zda se nám vůbec podaří dostat se k prvnímu sifonu. Naše obavy se bohužel záhy 
naplňují. Postup do zadní části jeskyně blokuje sifon v plazivce před Termitniakem. Nadšení celého 
týmu padá na bod mrazu. Utopické plány na improvizované vyčerpání sifonu jsou záhy zavrženy. 

Nakonec se rozhodujeme, že budeme svůj čas na planině věnovat novému mapování vstupních partií 
a průzkumu Velkeho Lavirintu, ve kterém jsme nikdy předtím nebyli. 

Následujících několik dní vyrážíme do jeskyně vždy rozdělení na 3 – 5 družstev. První dvě se plně 
věnují mapování, jedno až dvě jsou průzkumná a jedno je fotografické.  

Jediná dochovaná mapa jeskyně, kterou máme k dispozici je kopie mapy pořízené Bělehradskými 

jeskyňáři, kteří objevovali větší část systému v osmdesátých a devadesátých letech. Tato mapa však 
není moc podrobná (měřítko 1:2.000) a neobsahuje žádné výškové údaje. Navíc není k dispozici žádný 
údaj o celkové denivelaci a délce jeskyně. Ze zkušenosti z předchozích let víme, že některé části na 

této mapě nejsou zachyceny vůbec. O přemapování jeskyně jsme mluvili v minulosti mnohokrát, ale 
nikdy na to nebyl čas ani lidi. Teď máme obojí. Postupujeme systematicky od vchodu směrem do 
Velkeho Lavirintu. Tyto části jsou kompletně v horním patře, takže tu nemáme problém s vodou. 

K mapování používáme Dista propojená s PDA se SW PocketTopo. Současně kreslíme jak půdorys, tak 
rozvinutý řez. Po vyladění postupu dosahujeme produktivity 1 km zmapovaných chodeb denně ve 
dvou tříčlenných družstvech. Zásadním limitem je kapacita baterií v PDA, kterou posilujeme záložní 

power-bankou. 
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Paralelně s mapováním fotografická a průzkumná družstva „objevují“ chodby ve Velkem Lavirintu. 

Mezi obrovskými koridory doslova zacpanými krápníkovou výzdobou jsou spleti menších chodeb a 
plazivek. Všechno prolézáme a mapujeme. Obdivujeme důslednost srbských speleologů, kteří 
nezapomněli na žádný kout a tak je jen málo míst, kde před námi nikdo nebyl. V nejzazší části na 

západním konci systému se v jednom místě dostáváme podle sedimentů a drobných kořínků velmi 
blízko k povrchu. Následující dvě akce věnujeme kopání, ale průniku na povrch nakonec 
nedosahujeme. Podle mapy však musíme být velmi blízko svahu kaňonu. Jeden den věnují polští 

kolegové průzkumu dvou mohutných komínů v chodbě před Termitniakem avšak s negativním 
výsledkem. 

Celkem za 5 dní intenzivní práce mapujeme skoro 4 km chodeb a vytipováváme několik míst na 
možné další pokračování. Zároveň jsme pořídili fotodokumentaci části jeskyně, kde jsme předtím 

nikdy nebyli. Přes počáteční zklamání z neúspěchu kvůli vodě, máme nakonec dobrý pocit z kusu 
udělané práce a dáváme si závazek v průběhu dalších expedic dodělat mapu celé jeskyně.  

Poslední den ještě věnujeme povrchovému průzkumu. Tentokrát se vydáváme na opačnou stranu 
směrem k horní části bočního kaňonu, který vede k vývěru Bistrice a v jehož spodní části je jeskyně 

Brno. Kaňon vypadá velmi zajímavě a v jeho stěnách tušíme možné nové vchody do podzemí. 
Nicméně díky husté vegetaci je zde velmi obtížný pohyb. Poprvé se tu ale rodí myšlenka podzimní 
expedice. Celou letošní expedici zakončujeme u moře, kde si pochutnáváme na rybách a jiných 

mořských potvorách. 

Letní expedice Medúza 2014 se zúčastnili: Kazimierz Buchman, Petr Celý, David Čápek, Jiří J. Čermák, 
Daniel Furgał, Luboš Glier, Jaroslav Gregor, Jakub  Grzęda, Tomáš Havelka, Vít Kaman, Michał 
Kamiński, Agata Kulawczyk, Marika Kučerová, Anna Magiera, Jacek Malinowski, Štěpán Mátl, Andrzej 

Mazur, Piotr Mielnik, Zdeněk Motyčka, Agnieszka Noculak, Vojtěch Pazderka, Agata Pęciak, 
Magdalena Piosek, Adam Pyka, Paweł Ruda, Jan Sirotek, Jagoda Siwek, Zuzana Túčková, Zdeněk 
Večeřa, Szymon Wawrzyniak, Ariel Wcisło a Andrzej Żak. 

O podzimní expedici je definitivně rozhodnuto, když Zdeněk na Google Earth zkoumá nové satelitní 

snímky povrchu. Přesně v oblasti kaňonu nad vývěrem Bistrice identifikuje několik zřetelných jícnů 
propastí. Vyrážíme v polovině listopadu v minimalistické sestavě. Spaní máme zajištěno v letní 
kuchyni rodiny Dalovičů, kde na ploše 6 m2 strávíme celkem 4 noci. Cílem této mini-expedice je 

jednak průzkum zmíněného kaňonu, ale také pokračování mapovacích prací v jeskyni Dalovica. 

Hned po příjezdu na planinu i přes špatné počasí vyrážíme podle GPS k „tajemným černým skvrnám“ 
z Google. Listí je opadané a tak je pohyb v hustě zarostlých stráních kaňonu výrazně jednodušší jak 
v létě. Poměrně snadno se nám daří lokalizovat obě propasti, které z povrchu vypadají velmi nadějně. 

Po chvíli se nám daří nalézt i spodní vchod, se kterým jsou obě propasti propojené. Bohužel se jedná 
pouze o svahovou jeskyni bez dalšího pokračování. Blížící se tma nás nutí k návratu do našeho 
skromného příbytku. 

Druhý den se jedno družstvo vrací do kaňonu a já s Kajmanem a Honzou se vydáváme do Dalovice 

převrtávat mapovací body na hlavním tahu. V kaňonu je ještě více vody než v létě a postup v jeskyni 
tentokrát zastavuje hluboké jezero ještě před Slavijí. Je jasné, že z mapování už letos nic nebude. 

Povrchové družstvo mezitím prolézá horní část kaňonu. Nalézají několik zajímavých portálů, ale 
největším úspěchem je objev 30 m dlouhé jeskyně. Do kaňonu se vracíme ještě dvakrát a prolézáme 
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obě stěny v celé délce až k vývěru Bistrice. Bohužel bez většího úspěchu. Jednu povrchovou akci 

věnujeme i hlavnímu tahu Dalovice a i přes několik pokusů o výkopové práce zůstáváme neúspěšní. 

Podzimní akce se zúčastnili: Petr Celý, Vít Kaman, Tomáš Mokrý, Vojtěch Pazderka, Jan Sirotek a Jan 
Vašík. 

Rakousko	24.	-	28.10.2014	
účast: Petr, Tomáš, Marika, Anděl, Merkyš, Selim 

Všechno vypadalo dobře. Ale poslední 2 dny před akcí něco napršelo a nasněžilo. Přesto jsme 
se rozhodli akci realizovat, protože další předpověď byla velmi slibná a v horských jeskyních 
se vodní stavy mění rychle (voda rychle nastoupá, ale taky rychle odteče). V plánu práce byly 
dvě jeskyně. Rozpotápěný Spiegelwandcanyon byl jednou z nich. Ovšem zde to nebylo s 
vodou dobré. V jindy tiché jeskyni hučely nově aktivované přítoky a vodopády, které 
zásobovaly koncový sifon, který byl zkalený a nastoupaný. Zde jsme to z důvodu bezpečnosti 
odpískali. Druhá lokalita Ratselhohle byla slibná z pohledu lezení koncového okna, které bylo 
po zhruba 15 m zdoláno, ale další prostora, z které vytíkal přítok byla zavalená. Potápěčskou 
výstroj jsme se rozhodli smočit alespoň ve vyvěračce Kessel, která taky před dvěma dny 
aktivně vyvěrala. Za naší účasti již byla kleslá na cca standartní úroveň pod přepadovou 
hranu. Viditelnost byla trochu horší než jsme byli zvyklí. Jelikož jsme nebyli na akci vybaveni 
na žádné hloubky a velké vzdálenosti (2 x 6l 300 bar a 2 x 7l 250 bar), tak jsme se nepouštěli 
do ničeho, co by bylo moc na aktuálně dostupnou konfiguraci.  

Austrálie	Yenolan	Caves,	2.-8.11.2014	
Zdeněk Motyčka navštívil Yenolanské jeskyně.  

 


