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Výroční zpráva za rok 2007 
 

V roce 2007 proběhla výroční schůze v únoru. 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 
Hlavní lokalitou byla jako i v minulých letech Šachta Broušek zpřístupňující jeskynní systém na 
Sloupském potoce mezi Sloupsko-Šošůvskými jeskyněmi a Novou Amatérskou jeskyní. 

Šachta Broušek 

Pokračoval průzkum Velkého komínu v Šošůveckém dómu a byl zahájen komplexní průzkum 
Šošůvecké odbočky. Práce v této částí jeskyně, která byla nazvána Šošůvská část Nového Sloupského 
koridoru, jsou trochu více specifické, než v jiné části systému. Dílem je to odlehlost a špatný přístup 
na tomto konci, dílem je voda někdy tekoucí koridorem, jindy přeplněná a následně bahnitá jezírka ve 
spojovací chodbě. Velký problém je všudypřítomné bahno, které je naneseno v celé Šošůvecké části a 
které je posléze roznášeno do jinak relativně čistých jeskyní.  

V komínu bylo postupně objeveno několik horizontálních pater. V nejvyšší úrovni je unikátní výzdoba 
ve formě excentrických tvarů. Nejvyšší dosažená výška v komínu je 114 metrů, což je 498,84 m.n.m. 

Drobné výkopové práce byly prováděny v Televizní galerii, zatím bez významnějšího výsledku. 
Z hlediska perspektivy výzkumů neskýtají horní patra v komínu žádné další možnosti. 

Byl zahájen průzkum komínu nad 8. sifonem. 

Na konci roku bylo podniknuto několik speleopotápěčských pokusů o opětovné překonání 7. sifonu.  

Průběžně probíhaly mapovací práce pod vedením Františka Musila. 

Průzkumné práce byly detailně popsány v připravovaných článcích do sborníku Speleofórum. 

Sloupsko-šošůvecké jeskyně 

V Palmové propasti byl instalován traverz do Vodního dómu. 

Propástka U 3. vchodu 

Proběhl rekognoskační průzkum částí objevených skupinou Cerberos. 

Nová Amatérská jeskyně 

Několikrát byla v průběhu roku navštívena Nová Amatérská jeskyně z důvodů kontrol vodních stavů 
ve Sloupském koridoru nebo provádění odborných exkurzí. Jedna speleopotápěčská akce byla 
věnována rekognoskaci stavu vodících šňůr na Konstantním přítoku.  

Ostatní 

Na jaře členové skupiny uspořádali čištění Starých Skal a vynesli z jeskyně několik kubíků dřeva a 
umělohmotného odpadu. 

V dubnu provedli L. a T. Ondrouchovi na žádost Moravského muzea (doc. Valoch) zaměření 
vybraných částí Mladečských jeskyní vůči povrchu. 

V listopadu ZO ČSS zorganizovala teoretickou část kurzu jeskynního potápění. 



V. Kaman se zúčastnil několika akcí ZO ČSS Jihomoravský kras na průzkumu jeskyní v okolí 
Mikulova. 

 

Činnost v zahraničí 
V lednu se zúčastnila L. Ondrouchová a T. Ondrouch výjezdu na jeskyni Skalistý potok na Slovensku, 
kde pomáhali s lokalizací místa pro nový vchod s pomocí radiomajáku. 

V únoru se Z. Motyčka zúčastnil expedice na mexický poloostrov Yucatán. 

V březnu se F. Musil zúčastnil expedice uspořádané ZO ČSS Tartaros na Podhradní vyvěračku ve 
Slovenském krasu. 

Proběhly 3 akce do Rumunského pohoří Banát, během nichž byla zdokumentována jeskyně Poleva, 
prozkoumána a zdokumentována jeskyně Jelení dech a zkoumány některé nové jeskyně. Detailní 
zpráva včetně mapové dokumentace bude publikována ve sborníku Speleofórum.  

Vít Kaman se na přelomu července a srpna zúčastnil expedice zorganizované ZO ČSS Suchý žleb do 
Černé Hory do oblasti Orien. Během této expedice byla zkoumána především jeskyně Kozí díra, kde 
bylo dosaženo hloubky přes 600 m. 

Na přelomu srpna a září zorganizovala ZO 6-25 již pátou expedici na planinu Dalovica v Černé Hoře. 
Bylo při ní objeveno další pokračování jeskyně Dalovica v délce 500 m. Další postup zastavil 3. sifon 
a nepřekonatelný komín. Ve vyvěračce Jurisko Vreljo bylo v přítokovém sifonu dosaženo hloubky 50 
m a potápěč pronikl 150 m daleko. Další postup je možný. Byl proveden povrchový průzkum a 
lokalizovány nové vchody. Z expedice byla pořízena filmová dokumentace. 

Koncem prosince se F. Musil zúčastnil expedice organizované ZO ČSS Tartaros do Jánské doliny na 
Slovensku. 

 

Sestavil Jan Sirotek na základě podkladů z archivu ZO ČSS 

Babice nad Svitavou 26.1.2008 

 

 


