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Výroční zpráva za rok 2005 

 

V roce 2005 proběhla pouze jedna výroční schůze v lednu. Byl zvolen výbor ve složení: 

Jan Sirotek – předseda, Ludmila Ondrouchová – pokladník, Vít Kaman – hospodář. Zdeněk Motyčka 
pracoval v ČSS ve funkci předsedy, Jan Sirotek vedl komisi pro speleopotápění. V průběhu roku se 
členové skupiny scházeli operativně, především na pracovních akcích. 

Činnost v ČR 

Hlavním pracovištěm skupiny byla nadále nově zpřístupněná část Amatérské jeskyně mezi 4. 
a 5. sifonem ve Sloupském koridoru – pracovně nazvané Šachta Broušek. Kromě nového 
mapování celého systému jsme zahájili intenzivní výzkum na různých místech. Již v lednu 
bylo dosaženo prvních objevů -  chodeb mezi Vintockým koridorem a Šošůveckou odbočkou. 
V místech kde Vintocký koridor přechází v menší profily a posléze v tlakové kanály, odvádějící vodu 
z řečiště 4.sifonem dále do Amatérské jeskyně,  se podařilo směrem k SSZ po zdolání bahnito – 
sintrového svahu,  prolongovat chodbu k Šošůvecké odbočce. Po překonání úžiny na konci této 
přítokové chodby o výšce i šířce oscilující mezi 1-2m, byla objevena mírně svažitá prostora o přibližné 
velikosti 10x3x10m, později pojmenovaná Erotický dóm. Pro další pokračování z tohoto dómu bylo 
nutno zdolat okno, přibližně 7m vysoko nad SZ cípem dómu. Poté bylo možno vniknout do členitého 
systému silně erodovaných chodeb, místy vedoucích paralelně dvěma patry asi 8m výškově 
vzdálenými. Na třech místech jsou tato patra propojená komíny.  Následuje 10m dlouhé jezírko na dně 
šikmo ukloněné, na výrazné tektonice utvářené chodby, za kterým se nachází důležitá křižovatka, kde 
se chodba rozdvojuje. Vlevo směrem na Z lze přes dva obří hrnce proniknout do horních partií 
vysokých chodeb, kterými můžeme po zdolání 11m stupně proniknout do mimořádně nechutně 
zabahněného horizontu, ze kterého se po zdolání dalšího 8m hlubokého stupně, podařilo slanit do námi 
již dříve objeveného traverzu nad Bahnopádem Khumbu v Šošůvecké odbočce. Rovněž druhá chodba 
za křižovatkou vede několika stupni po pěkné  sintrové výzdobě do Šošůvecké odbočky, asi 20m před 
začátek Bahnopádu Khumbu. Nálezem tohoto důležitého propojení Vintockého koridoru a Šošůvecké 
odbočky je možno obejít vodní překážky tvořené sifony S3 a S4. 

Na podzim pak bylo veškeré úsilí supiny zaměřeno na přípravu čerpacího pokusu, při kterém měla být 
snížena hladina přítokových sifonu a proveden pokus o propojení se systémem Sloupsko-šošůvských 
jeskyní. 

Pro zdárný průběh samotného čerpací pokusu, jehož plánování započalo na jaře 2005, bylo nutno 
splnit čtyři základní předpoklady. Prvním z nich byla příprava techniky a materiálu. V rámci 
přípravných prací jsme dopravili k šachtě všechen potřebný materiál zahrnující  kabely, rozvaděče, 
reverzáky a čerpadla, zapůjčené převážně od kolegů ze skupin Plánivy a Tartaros. Všechna zařízení 
byla proměřena, zkontrolována a následně byla na povrchu provedena simulace zapojení celé 
elektrické soustavy přesně tak, jak jsme předpokládali její zapojení v podzemí. Díky této zkoušce 
provedené několik měsíců před vlastním čerpáním bylo možno eliminovat nastalé drobné nedostatky a 
dovyrobit některé další potřebné komponenty. Dalším nutným předpokladem bylo přesvědčit 
dostatečné množství lidí o tom, že čerpací pokus se skutečně bude konat a personálně jej zabezpečit. 
Poslední dva předpoklady jsou: dlouhodobě stabilní počasí bez deště a dostatečně nízký vodní stav 
v sifonech. Rok 2005 byl poněkud neobvyklý z hlediska srážkových poměrů. Původně byly pro 
čerpací pokusy naplánovány tři možné týdenní termíny v rozmezí půli srpna až konce září. Bohužel 
v těchto termínech bylo velmi deštivo a nebylo vůbec možno uvažovat o zahájení čerpacího pokusu. 
Realizaci čerpacího pokusu tak napomohla až dlouhotrvající inverze od počátku října, kdy po dobu 
pěti týdnů byly srážkové úhrny nicotné. Dokonce i předpověď počasí nadále věštila pokračující inverzi 
s minimem srážek, takže bylo možno přistoupit k detailnímu naplánování celé akce v termínu od 3.11. 



do 13.11. Již celý předchozí týden byl využit k shromáždění veškerého dostupného materiálu a jeho 
přesunu k šachtě u hotelu Broušek. V pátek 3.11. večer započal transport potřebného vybavení do 
jeskyně. Během pátku byla k S5 dopravena tři čerpadla KDU 80, vybavení do bivaku před S5, 200m 
kabelů a 460m hadic, z nichž byla větší část nainstalována. Od sobotního rána pak byla zprovozněna 
celá elektrosoustava (celkem bylo k dispozici 570m kabelů), počínaje zapojením v hotelu Broušek a 
konče čerpadly v S5. Rovněž bylo instalováno telefonické spojeni z povrchu do bivaku před S5. V 
11hod. dne 5.11. uvádíme do chodu dvě čerpadla Hadice vedou ze sifonu S5 k přepadové hraně na 
120m vzdáleném Vintockém rozcestí, odkud voda odtéká řečištěm do ponoru P1. 

V sobotu kolem 15hod. se sifon S5 otvírá a v 16,30hod. je přesunuto jedno z čerpadel do následujícího 
sifonu S7. V levé části sifonu asi 50cm nad dnem ve výšce cca 384 m n.m. byl zjištěn přítok, 
evidentně přicházející od S7. Bylo nutno tedy jedno čerpadlo ponechat v sifonu S5 a periodicky jej 
zapínat. Tato situace trvala do nedělního rána, kdy hladina v S7 poklesla pod úroveň umožňující přítok 
a tento tím byl vyřazen z činnosti. Poté bylo i druhé čerpadlo přesunuto do S7 a v 11,30 hod. zapojeno. 
V tomto období voda zpočátku klesala velmi ochotně a to tempem až 15cm za hodinu, později 
klesajícím na 5cm za hodinu. Za 18hodin poklesla voda celkem o 145cm, což odpovídá průměrnému 
poklesu 8cm/hod. Čerpadlo bylo v tuto chvíli zhruba 5m pod úrovní přepadové hrany a při započtení 
ztrát způsobených vedením v hadicích typu B je možno odhadnout průtok na 12l/sec.  Po zapojení 
druhého čerpadla KDU 80 se opět rychlost čerpání zvýšila na až na 10cm za hodinu s klesající 
tendencí a to až do pondělního dopoledne, kdy bylo při posunování jednoho z čerpadel použito 
prodlužovacího kabelu, který byl následně chybně zapojen do reverzáku. Poté se čerpadlo celou směnu 
točilo obráceně, a tudíž na velmi nízký výkon. Po odstranění této závady se rychlost poklesu hladiny 
stabilizovala úrovni kolem 5cm/hod s opět klesající tendencí. O den později v úterý 8.11. bylo do 
7.sifonu dopraveno výkonnější čerpadlo KDU 100  a to z důvodu poruchy čerpadla v S5. Původně 
bylo toto čerpadlo plánováno jako náhradní, ale ukázalo se, že i po vyčerpání sifonu S5 se z okolních 
náplav na dno sifonu stahovalo menší množství vody, kterou bylo nutno periodicky jednou denně 
čerpat. Bylo tedy do S5 přemístěno zpět jedno z čerpadel KDU80 z S7 a do S7 instalováno čerpadlo 
KDU100. Díky tomuto zásahu se zvýšil vteřinový výkon čerpadel v S7 na 27l a zůstal do konce 
čerpacího pokusu konstantní, neboť od této chvíle nebylo s čerpadly pohybováno.  

Během úterý se objevil nad hladinou asi 10m dlouhý horizont, ve spodní části vyplněný vodami S7. 
Vyčerpané prostory jsou silně erozně modelované, dno je vyplněno hrubozrnným pískem. V průběhu 
středečního odpoledne bylo patrně dosaženo stropu rozsáhlých prostor – trvale zavodněné zóny 
přibližně na úrovni 384 m n.m., kterou již nebylo možno použitou technikou vyčerpat, jak ukázaly 
následující dva dny. V jejich průběhu došlo dokonce k občasnému vzestupu hladiny S7, v rozmezí 1-
3cm,  patrně způsobenému vyprazdňováním komínovitých prostor nad čerpanou hladinou. Do 
sobotního rána se podařilo hladinu v S7 snížit celkem o necelých 6m na úroveň 383,3 m n.m. 

V průběhu čerpání pochopitelně probíhala mapová a fotografická dokumentace prostor za S5 a kolem 
sifonů S6 a S7, včetně pokusu o prolongace v některých odbočkách a komínech. Po celou dobu 
čerpacího pokusu byly jednou denně měřeny vodní hladiny v okolí Palmové a Černé propasti ve 
spodních patrech Sloupsko – šošůvských jeskyní.  

V průběhu pátku 11.11. bylo rozhodnuto, že čerpací pokus bude sobotním polednem ukončen, přesně 
po sedmi dnech od jeho zahájení. V sobotu 12.11. ráno transportujeme dva přístroje 2x7l a další 
potřebné vybavení pro dva potápěče k sifonu S7. Souběžně vyráží družstvo do Černé a Palmové 
propasti, jehož úkolem je shledání s eventuelně-se vynořivším badatelem. S ohledem na naše dřívější 
zkušenosti s potápěním na této lokalitě bylo rozhodnuto, uskutečnit ponor jako sólový, jištěný 
záložním potápěčem. V 11.10hod. zahajuje J.Sirotek ponor v S7. Dohodnutý čas explorace je 40minut, 
pokud by tato doba uplynula aniž se navrátil, musí do sifonu nastoupit záložní potápěč. Po 40min. se 
J.Sirotek vynořuje a sděluje, že se podařilo vynořit v tůni ve spojovací chodbě mezi Palmovou a 
Černou propastí, kde se shledal s čekajícími F. Musilem a P.Celým. Tímto okamžikem došlo 
k propojení Amatérské jeskyně a Sloupsko-šošůvských jeskyní. 

V průběhu roku byla několikrát navštívena Nová Amatérská jeskyně, povětšinou exkurzně. Členové 
skupiny se hromadně zúčastnili Výstavy vín ve Vranovcích a Speleofóra. 

Činnost v zahraničí 



V únoru a březnu 2005 se Zdeněk Motyčka zúčastnil v pořadí již  čtvrté expedice na mexický 
poloostrov Yucatán, která si kladla za cíl navázat na  minulé expedice z let 2003 a 2004 a pokračovat 
v započatém průzkumu zatopených systému nedaleko vesnice Chemuil na tzv. Mayské Rivieře . 

Během expedice se podařilo objevit 250 m nových prostor v cenotu Nai Bosh,objeveném v roce 2004 
a propojit jej s jeskyni Ich-Kin. Délka spojených jeskyní nyní činí  1,3 km. V novém cenotu  Zebra 
bylo objeveno celkem 1,9 km místy obrovských chodeb a celá jeskyně byla zdokumentována. 
V cenotu  Cangrejo, kde expedice v roce 2003 objevila 1km chodeb,  bylo nalezeno pokračování 
rovněž směrem k jeskyni Ich-Kin v délce 350m.  

Celkem bylo objeveno a zdokumentováno více než 2,5km nových jeskyní. Podrobnější  informace o 
expedici - viz sborník Speleofora 2006. 

Tradiční jarní expedice 30. 4. – 3. 5. 2005 směřovala tentokrát do Polska na Krakowsko – 
Csestochowskou Juru, neboli několik desítek roztroušených vápencových ostrůvků Jurského stáří po 
kraji. Ubytovali jsme se v kempu obce Podlesice a během čtyřech dní byly navšítveny jeskyně : 
Studnia Szpatowców, j. Sulmowa, j. Žabia, j. Koralowa, j. Studnisko, j. S Kominem, j. W Strszykowej 
Górze a j. Suchá. Kraj je také bohatý na pozůstatky obraných hradů, navštívili jsme : Olsztyn, Mirow, 
Ogrodzieniec a Ostreznik. Stavebním materiálem těchto zřícenin byla často místní opuka, ve které lze 
dodnes nalézt velmi zachovalé zkameněliny, převážně Amonity, jak jsme se na závěr expedice 
přesvědčili. Expedice se účastnilo 8 osob a pes. Průvodci nám byli Andrej a Šaša z Wroclavského 
klubu Grotalazow a věnovali nám do archívu průvodce popisujícího většinu zdejších jeskyní. 

Hlavní akcí skupiny byla srpnová expedice do Černé Hory, která proběhla ve dnech 26.8. až 4.9. Již 
třetí rok byla ohniskem jejího zájmu planina Dalovica a stejnojmenná jeskyně Dalovica pecina resp. 
Pecina nad Vrazimi Firovimi. Expediční družstvo bylo postaveno na silném základu z let minulých a 
doplněno o nové členy. Expedice se zúčastnilo celkem 15 členů ČSS z jejich 6 ZO: 6-25 Pustý žleb, 6-
15 Holštejnská, 6-13 Mikulov, 6-17 Topas, ZO 6-16 Tartaros a 1-10 Speleoaquanaut. 

Prioritním cílem bylo i letos pokračování průzkumu jeskyně Dalovica za 1.sifonem. Kromě toho byl 
v plánu i další průzkum jeskyně Brno. Po třech letech se podařilo překonat 2. sifon na konci jeskyně 
Dalovica a objevit tak její pokračování. Objevili jsme zhruba 1.5 km nových chodeb značných 
rozměrů, z nichž 1000 m bylo zmapováno a fotograficky zdokumentováno. Podařila se prokázat teorie 
pokračování jeskyně směrem na SV. Expedice se zúčastnili: Jiří Brestovský, Petr Celý, David Čápek, 
Jiří Čermák, Tomáš Havelka, Radek Hejl, Martin Honeš, Petr Chmel, Vít Kaman, Petr Kapusta, 
Zdeněk Motyčka, Jana Pazderková, Jan Sirotek, Tomáš Svoboda a Martin Škrobák. 

Zdeněk Motyčka se zúčastnil mezinárodního speleologického kongresu v srpnu v Aténách. 

Sestavili: Vít Kaman, Tomáš Mokrý, Zdeněk Motyčka a Jan Sirotek 

Sloup, 14.1.2006 

 

 


