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V roce 2006 proběhla pouze jedna výroční schůze v lednu. Opětovně 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 
I nadále bylo hlavní úsilí skupiny soustředěno do části Amatérské jeskyně zpřístupněné šachtou u 
Hotelu Broušek. Naši činnost na této lokalitě lze rozdělit do třech hlavních oblastí: 

Průzkum komínů 

Byl zahájen systematický průzkum komínů a vertikálních odboček. Jako první byla zdolána mohutná 
galerie na levé straně v předposledním zákrutu koridoru, asi 80m před 4.sifonem, ležící asi 15m nade 
dnem chodby. V 6m dlouhé odbočce bylo vykopáno dalších cca 4m, zdá se však že perspektivy 
postupu nejsou velké.  Odbočka byla zmapována a bylo zde instalováno lano, pro možnost dalšího 
přístupu při dalších bádacích pracích. Další průzkumy byly prováděny v soustavě úzkých komínů 
poblíž vstupu do chodby Do žlebu, bylo zde zatím dosaženo výšky 18m nad dnem koridoru a průzkum 
nebyl dosud ukončen. Postup je zde možný v úzkých puklinách stropní poruchy. Dalším důležitým 
průnikem pak bylo zdolání výrazného komína se silným skapem, ležícího přímo před vchodem do 
Jezerní chodby. V tomto komíně bylo Z. Motyčkou dosaženo výšky 42m nad dnem koridoru, žel zde 
komín končí v neprůlezných profilech se znatelným průvanem.  

Objev horizontu Myrna 

Po zdolání komínu Evženův etický komín (komplex) v Jezerní chodbě byl objeven rozsáhlý zlomek 
nejvyšší jeskyní úrovně na Sloupsku. Objevené prostory, nazvané horizont Myrna,  představují 
unikátní torzo horního patra, geneticky shodné s Šošůvskými jeskyněmi. Jedná se o zbytky jeskynní 
úrovně, přerušené závaly, které lze překonat výše položenými tlakovými kanály. Celková délka nově 
objevených partií včetně komínů činí 240metrů. Nejvýše dosažené místo je 466,9 m.n.m., tedy téměř 
75m nad úrovní koridoru. 

Vzhledem k tušené blízkosti Šošůvských jeskyní a horizontu Myrna bylo rozhodnuto o lokalizaci obou 
míst pomocí radiomajáku. Na povrchu vynesený polygon činil 30m, což vzhledem k umístění obou 
vysílačů radiomajáku znamená vzdálenost asi 18metrů mezi oběma jeskynními systémy. Byla rovněž 
provedena akustická zkouška, kdy badatelé na obou stranách, vyzbrojeni kladívky, naprosto bez 
problémů identifikovali poklepání svých protějšků. Propojení obou systémů v těchto místech je 
technicky snadno proveditelné, jeho faktická realizace je však zatím ve stadiu úvah.  

Šošůvecká odbočka 

Důležitým činem roku 2006 bylo vystrojení přístupu do Šošůvecké odbočky pevnými žebři čímž  se 
stala tato část jeskyně, nacházející se mezi 2. a 3. sifonem, pohodlně dostupnou pro běžný výzkum. 
Byl vystrojen i traverz nad Bahnopádem Khumbu, umožňující přístup ke koncovému sifonu této 
odbočky – S8, který je perspektivní i z hlediska dalšího potápěčského průzkumu. Následně byl zahájen 
průzkum rozsáhlé soustavy komínů nad tímto sifonem, který v rozlehlých prostorách stále pokračuje.  

Byl obnoven průzkum Velkého komína v dómu Šošůvecké odbočky. Tento komín byl několikrát 
v letech 2000-2002 zkoumán při potápěčských exploracích ze strany Amatérské jeskyně. Postup 
v komíně však vyžadoval systematickou prácí dobře technicky zabezpečených lezců. V závěru roku se 
po odvážných akcích  J.Sirotka, Z.Motyčky a V.Kamana podařilo v tomto gigantickém komínu 



dosáhnout výšky více než 110m a proniknout do členitého systému horního patra. Výzkumy a objevy 
v těchto místech stále pokračují. Komín je skutečně ohromný, ještě ve výšce 90m má průměr více než 
20m a pravděpodobně po zmapování bude aspirovat na titul největšího komínu v Moravském krasu. 
Byly zahájeny drobné výkopové práce v chodbě nad Televizní galerií v tomto komíně, s dobrou 
perspektivou. 

Několikrát byla v průběhu roku navštívena Nová Amatérská jeskyně z důvodů kontrol vodních stavů 
nebo provádění exkurzí zahraničních speleologů. 

Členové skupiny navštívili i jiné lokality v Moravském krasu mj. jeskyně v propasti Macocha. V. 
Kaman a J. Sirotek provedli seznamovací ponor na lokalitě Malý Výtok. V souvislosti s exploračními 
pracemi na Šachtě bylo provedeno několik seznamovacích návštěv Sloupsko-šošůveckých jeskyní. 
V závěru roku byla provedena rekognoskace ponorných jeskyní ve Sloupském údolí a revize Šachty 
Za Evropou a Indií, kde skupina výhledově plánuje obnovení průzkumných prací. 

 

Činnost v zahraničí 
V únoru se J. Sirotek, Z. Motyčka, V.Kaman a T. Mokrý zúčastnili expedice na mexický poloostrov 
Yucatán, kde se podíleli na průzkumech jeskyní Cangrejo, Ich-Kin, Polo, Koch-Bal a dalších. Z. 
Motyčka se potom zúčastnil i podzimní expedice na stejné místo. 

Na jaře byla zorganizována poznávací výprava do Rumunska do oblasti Banátu, v rámci které byly 
rekognoskovány místní krasové jevy. Na podzim proběhla ještě jedna menší výprava do stejných míst 
pod vedením V. Kamana. 

V srpnu proběhla expedice do Černé Hory na planinu Dalovica, při které bylo objeveno a 
zdokumentováno 1500 m nových chodeb v jeskyni Dalovica. Pokračoval také průzkum jeskyně Brno. 
V rámci expedice byly lokalizovány nové potenciálně nadějné vchody a objevena jeskyně nad 
vyvěračkou Duricko Vreljo. 

 

Detailnější zprávy o činnosti ZO 6-25 Pustý Žleb byly nebo budou publikovány prostřednictvím 
odborných periodik, především Speleofóra a na internetových stránkách. 

 

 

 

Sestavili: Tomáš Mokrý a Jan Sirotek 

Brno, 24.1.2007 

 

 


