
Česká speleologická společnost 
ZO 6-25 Pustý Žleb 

 

Výroční zpráva za rok 2008 
 

V roce 2008 proběhla výroční schůze v lednu. Opětovně byl zvolen výbor ve složení: 

Jan Sirotek – předseda, Ludmila Ondrouchová – pokladník, Vít Kaman – hospodář. Tomáš Mokrý byl 
zvolen jako delegát na valnou hromadu. 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 

Byly instalovány žebříky pro přístup z hlavního koridoru do spojovací chodby k Šošůveckému 
koridoru a byly provedeny terénní úpravy tamtéž sloužící k odvodnění této spojovací chodby do 
hlavního koridoru. Technickými prostředky byl vystrojen přístup k 8. Sifonu, zejména v obtížných 
místech pomocí stupaček, lanových traverzů apod. pro zabezpečení bezpečného přístupu.  
 
Za 8. sifonem byl objeven elefantiazní Šošůvecký koridor o celkové délce prozatím téměř 1400m. 
Bádání a dokumentace stále probíhá, výsledky těchto výzkumů budou publikovány samostatně.  
Je však zjevné, že se podařilo v hydrograficky složité oblasti Sloupska objevit další, mimořádně 
výraznou odtokovou trasu, založenou na dominantní tektonické predispozici této oblasti SSV-JJZ. 
Šošůvecký koridor, vymezený dvěma koncovými místy – 10.sifonem a chodbou končící v závalu na 
jednom konci a ústím koridoru do chodeb s aktivním tokem Sloupského potoka mezi sifony S2 a S3 
na druhém konci, lze bezpochyby považovat za výraznou a samostatnou odtokovou trasu Sloupských 
vod, ležící značně východněji než dosud bylo předpokládáno a paralelně s dosud známými partiemi 
Sloupsko-šošůvských jeskyní. Zdá se, že konec Šošůveckého koridoru komunikuje s Jeskyněmi za 
Evropou a Indií. Dokonce i konec Sloupské chodby v těchto jeskyních má podobný závalovitě 
rozrušený charakter jako konec Šošůveckého koridoru.  V souvislosti s možnou komunikací obou 
jeskynních systémů  bude zajímavá zejména budoucí prolongace 10.sifonu či koncového závalu 
v Šošůveckém koridoru, případně  obnovení šachty za Evropu a Indií a dokončení výzkum tohoto 
rozsáhlého jeskynního systému, o čemž už delší dobu naše ZO uvažuje. 
 
Průzkumy v Šošůveckém koridoru a množství práce, kterou je zde třeba vykonat, nejsou slučitelné 
s neustálým transportem speleologů a potřebného materiálu pod vodou v sifonu S8. Bude tedy nutné 
sifon S8 opakovaně vyčerpat.  V této souvislosti bude potřebné příslušnou část Jeskyní pod šachtou 
Břoušek elektrifikovat.   
 

Ostatní 

Ve spolupráci se Správou CHKO proběhl úklid Starých skal a okolí. 
 
V. Kaman se zúčastnil několika akcí ZO ČSS Jihomoravský kras na průzkumu jeskyní v okolí 
Mikulova. 

 

Činnost v zahraničí 



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

Z. Motyčka a F. Musil se zúčastnili Speleomeetingu v dubnu. 

V květnu byla podniknuta návštěva Slovesnkého a Aggteléckého krasu, při níž byly navštíveny 
jeskyně Meteor Barlang, Baradla a Skalistý potok. 

F. Musil se zúčastnil třech expedicí na Kačnu jamu ve Slovinsku, organizovaných ZO 6-19 Plánivy. 

Z. Motyčka se zúčastnil Evropského speleologického kongresu na planině Vercors ve Francii. V rámci 
této akce byla navštívena jeskyně Gouffre Berger. 

Na konci srpna zorganizovala ZO 6-25 6. expedici na planinu Dalovica v Černé Hoře. Bylo při ní 
objeveno další podvodní pokračování jeskyně Jurisko Vreljo. Nově byly rekognoskovány vstupní 
partie jeskyně Dalovica (Sanskrtov Pomorski Put) a propast Dzerdab. Během expedice byly dotočeny 
záběry pro připravovaný film. 

Členové skupiny se aktivně podíleli na záchraně potápěčů v jeskyni Zugo ve Slovenském krasu 
v srpnu.  

Z. Motyčka byl na valné hromadě opětovně zvolen předsedou ČSS. F. Musil byl zvolen do dozorčího 
sboru, T. Mokrý jako náhradník předsednictva. 

Z. Motyčka navštívil kongres IMAGNA 2008 v Itálii. 

Na podzim proběhla akce do Rumunského pohoří Banát, během níž byla potápěčsky prolongována 
vyvěračka Velebný žlábek a objevena zcela nová vyvěračka Jasanka. 

V prosinci byl exkurzně navštíven Mikulovský kras spojený s mikulášskou besídkou a promítáním. 

Sestavil Jan Sirotek na základě podkladů z archivu ZO ČSS 

Brno, 16.1.2009 

 



Zápis z výroční schůze ZO ČSS 6-25 Pustý žleb 

Restaurace Stará škola, Sloup, 17.1.2009 

Přítomní: Jan Sirotek, Zdeněk Motyčka, Tomáš Mokrý, Ján Gajdošík, Vít Kaman, Petr Celý, František 
Musil, Tomáš Ondrouch, Ludmila Ondrouchová, Zdeněk Frgala, Pavel Kolařík 

Omluvení: Helena Sedláková, Iva Růžičková, Vladimír Rákos, Patrik Merta 

Program: 

1. Členové ZO byli seznámeni s bezpečnostní směrnicí ČSS, což stvrdili svými podpisy. 

2. Schůze ZO jednohlasně schválila výroční zprávu. 

3. Finanční zpráva: K 31.12.2008 bylo na účtu ZO vedeném u ČSOB 135.697,56 Kč. V pokladně 
je momentálně 8.266,- Kč. 

4. Bylo schváleno zachování ročních příspěvků ve výši 500,- Kč na člena. 

5. Byl diskutován plán práce na rok 2009. Návrh na elektrifikaci šachty Broušek sloužící 
k možnému vyčerpání 8. Sifonu byl schválen v rozsahu do Vintockého rozcestí. Očekávají se 
celkové náklady ve výši 50.000,- Kč. Tomáš Mokrý byl pověřen organizací tohoto projektu. 

6. Na květen byl Motyčka pověřen organizací návštěvy jeskyní ve Slovinsku – Škocjanské a 
Postojné. 

7. V termínu 21.-30.8.2009 proběhne expedice Medůza s cílem prolongace vyvěračky Jurisko 
Vreljo, průzkumem propasti Džerdab a vstupních partií jeskyně Dalovica. 

8. Janu Stankovičovi a Janu Škrlovi zaniklo členství v ČSS pro neplacení členských příspěvků 
po dobu 2 let. 

9. V. Kaman informoval o stavu materiálu. V Sloupsko-šošůveckých jeskyních je cca 50 m lan, 
v Šachtě Broušek je cca 450 m lan, převážně v komínech. Na skladě je 5 kompletních plaketek 
s karabinou mailone. Objednáno je dalších 10 ks. Lan je k dispozici cca 160 m. Skupina má 8 
transportních vaků, 2 čluny, 1 lezecké lano 40 m, příklepovou vrtačku Bosch 

10. Z. Motyčka byl pověřen objasněním zmizení promítačky na diapozitivy.  

11. T. Mokrý byl pověřen získáním zapůjčeného vrátku zpět do skladu skupiny. 

12. Skupina společně s Mokrým, Motyčkou, Kamanem a Sirotkem zakoupila kompresor na plnění 
tlakových lahví. 

13. Skupina zahájila nákup nového přístroje pro měření jeskyní postaveného na dálkoměru Disto 
A3. 

14. Byl domluven nákup 200 m lana a potápěčského bubnu. 

15. Byl zvolen výbor ve složení Sirotek – předseda, Ondrouchová – pokladník, Kaman – 
hospodář. 

16. Sirotek zjistí možnost změny sídla ZO ze Zikova na Olšová. 

17. Byla diskutována otázka www prezentace skupiny. Sirotek byl pověřen zpracováním projektu. 
Do 31.3.2009 mohou členové skupiny dodávat podklady. 

Diskuze 

18. Musil navrhl dolezení komínů ve Sloupském koridoru Amatérské jeskyně a akci k 60. výročí 
sestupu do Černé propasti ve Sloupsko-šošůvecké propasti. 

19. Sirotek informoval o připravovaném dni otevřených dveří v Amatérské jeskyni u příležitosti 
40 let od jejího objevu. Skupina se usnesla o zajištění jednoho dne prohlídek. Současně se 
plánuje seminář. 

20. Mokrý navrhl nábor nových členů.  



21. Diskuze o problematice vztahů František Musil versus ZO. Proběhla rozsáhlá diskuze, na 
konci kteréž se hlasovalo o otázce: 

„Má František Musil zůstat v ZO ČSS 6-25 Pustý Žleb?“ 

 Hlasování dopadlo výsledkem: 1 pro, 5 proti, 5 se zdrželo, čímž byl František Musil vyloučen 
ze ZO ČSS, z důvodů porušování dobrých mravů. 


