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Výroční	schůze	ZO	6-25		
Výroční schůze se konala 17.1.2015 v restauraci U Němců v ostrově u Macochy. 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. 2015 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 2015 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 Pyka Adam        
řádný Ondrouchová Ludmila        
řádný Sedláková Helena        
řádný Sirotek Jan        
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Finanční	hospodaření	
V roce 2015 hospodařila ZO s těmito výsledky: 

stav k 1.1.2015 k 31.12.2015 rozdil 
účet 35.419,00 Účet zrušen -35.419,00 
pokladna 8.200,00 41.770,00 +33.570,00 
č.f. 5.500,00 5.500,00 0,00 

 

Materiál	

Spotřební	materiál	
Spotřební materiál:  

Lana	speleo:		
• sklad zůstatek z 2014 237m. Stav sklad 01. 2015. celkem 129 m, v délkách: 39, 90.   
• Jistící lano dynamické 40 m.  

Vystrojovací	materiál:		
• Sklad 21 Al plaket, 14 nerezových plaket, 22 mailon. Kotvy 8/50 20ks, 8/75 8ks, 8/110 5ks. 

Nerez A4 mailon 20ks, O"ring 8-5ks, 10-2ks. Borháky S-rock nerez 4ks.  
• Vrtáky SDS: 6-4ks, 8-2ks, 10-2ks, 14-2ks. 12/25-1ks. 18/25-1ks (sklad)   
• Kladka 1x (sklad) Petzl Pro Traxion 1x (sklad)  
• Nafukovací člun 2ks (sklad) 
• Cívka (buben) Lola 2ks (1 sklad, 1 Bim), DTD 2ks (sklad) 
• Vodící šňůra 200 m (sklad) 
• Kopáček 3ks (sklad) 1ks Koridor 
• Sekáč plochý 1ks  
• Karbit 40 kg (základna)  
• Kabel el. 4x6 297 m bouda. 503 m (Koridor)  
• Kabel el. 3x1 150+55m. (sklad)  
• Kabel el. 2x1,5 20m. 3x1,5 15m (8. sifon)  
• Speleovaky 13 ks (sklad):  Velký bederák 3 ks, velký 5 ks, střední 3 ks, malý 2 ks.  

Inventární	materiál:		
• 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)  
• Čerpadlo KDFU 80 (koridor) 
• 2 ks potápěčská světla Archon 
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Potřeba	doplnit:		
Kotvy 8/75 Hilti 20 ks, speleo lano 10,5 100m, el. příchytky (měřické body) 100ks.  

Nové Disto. 

Popularizační	a	prezentační	činnost	v	roce	2015	
Skupina prezentovala svoji činnost zejména na Speleofóru 2015, kde získala cenu účastníků za 
nejvýznamnější objev v ČR. Členové skupiny se zúčastnili Rumbálu. Zdeněk Motyčka se zúčastnil 
Hypogea 2015 v Itálii, slovenského Speleomeetingu, 23. Karsologická škola v Postojné ve Slovinsku, 
Pseudokarst 2015 v Kunčicích, Transkarst v Číně. Vít Kaman, Adam Pyka a Zdeněk Motyčka se 
zúčastnili na podzim Speleokonfrontací v Polsku. Zdeněk Motyčka a Adam Pyka se zúčastnili setkání 
jeskyňářů v Českém krasu. 

Ostatní	činnost	
Zdeněk Motyčka pracoval v ČSS ve funkci předsedy, Tomáš Mokrý byl členem předsednictva ČSS, 
Zdeněk Motyčka dále působí v Bureau UIS.  

Skupina spolupracuje s ústavem půdní biologie AV ČR na výzkumu bioty v Šošůveckém Koridoru a 
Amatérské jeskyni. 

Činnost	v	ČR	

Nový	Sloupský	koridor		

Přehled	akcí	
Celkem jsme do NSK uskutečnili v roce 2015 23 pracovních akcí. Účast na akcích byla následující: 

1. Vít Kaman  15 
2. Tomáš Mokrý  15 
3. Petr Celý   8 
4. Jan Sirotek  7 
5. Vojtěch Pazderka 5 
6. Ján Gajdošík  5 
7. Petr Barák  4 
8. Tomáš Svoboda 2 
9. Tomáš Ondrouch 2 
10. Zdeněk Motyčka 1 
11. Zdeněk Večeřa  1 
12. Jaroslav Zelinka  1 
13. Jan Vašík  1 
14. Michal D.  1 
15. David B.  1 
16. Zuzana Túčková 1 
17. Petr Maceček  1 
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18. Mojmír Petrásek 1 
19. Marek Audy  1 
20. Merky   1 
21. Marika Kučerová 1 
22. Matěj Švehlík  1 
23. Adam Pyka  1 
24. Agniezka Nociulak 1 
25. Ariel Wcislo  1 

Průběh jednotlivých akcí, dle bádacího deníku vedeného Vítem Kamanem: 

1. Sobota 3. 1. 2015 - Zarovnání bahnitého břehu, zbudování plošinky pro nástup potápěče 
do vody 

2. Sobota 10. 1. 2015 – kontrola vodních stavů 
3. Sobota 10. 1. 2015 – potápěcí pokus do hlubiny, dosaženo 119 metrů 
4. Sobota 7. 2. 2015 – označování stabilizovaných bodů štítky a čísly, instalace nového lana 
5. Sobota 14. 2. 2015 – vystrojení komínů 
6. Sobota 28. 3. 2015 – budování plošiny pro potápěče nad 10. sifonem 
7. Sobota 11. 4. 2015 – chystání materiálu pro budování lávky nad 10. sifonem 
8. Sobota 9. 5. 2015 – transport materiálu na lávku v 10. sifonu na plošinu k 8. sifonu 
9. Středa 13. 5. 2015 – mikrobiologický průzkum 
10. Sobota 16. 5. 2015 – přesun materiálu na stavbu lávky a instalace lávky 
11. Sobota 23. 5. 2015 – exkurze a fotoakce 
12. Sobota 30. 5. 2015 – částečná instalace žebříku v 10. sifonu 
13. Sobota 6. 6. 2015  - lezení komínu 
14. Sobota 27. 6. 2015 – údržbářské práce  
15. Sobota 11. 7. 2015 – dokončení kotvení žebříku 
16. Sobota 25. 7.  2015  - kontrola vodních stavů 
17. Sobota 8. 8. 2015 – kontrola vodních stavů 
18. Sobota 22. 8. 2015 – kontrola vodních stavů 
19. Sobota 29. 8. 2015 – kontrola vodních stavů  
20. Sobota 19. 9. 2015 – transport lezeckého sloupu do dómu Sloupských Objevitelů 
21. Sobota 26. 9. 2015 – exkurze, transport hadic  
22. Sobota 3. 10. 2015 - transport zbytku lezeckého sloupu do dómu Sloupských Objevitelů 
23. Sobota 5. 12. 2015 – průzkum komínu Dóm SO 

Amatérská	jeskyně		
Práce na této lokalitě probíhaly ve spolupráci se skupinou Devon. Celkem zde proběhlo 12 pracovních 
akcí.  

Sobota 10. 1. 2015 – Bílá voda, Bludiště, exkurzní návštěva s kontrolou vodních stavů. 

Sobota 28. 2. 2015 – Sloupský koridor, Absolonův dóm, vrácení zapůjčeného plánivského lezeckého 
sloupu 

Sobota 23. 5. 2015 – dóm U Homole, Bludiště, Východní větev, exkurze a kontrola vodních stavů  
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Sobota 20. 6. 2015 – „0“ jezero, transport 50 m poliš hadice ma jisté přelévání 

Sobota 18. 7. 2015 – „0“ jezero, kontrola vodních stavů ve sloupském koridoru 

Sobota 1. 8. 2015 – „0“ jezero, kontrola průchodnosti „0“ jezera 

Sobota 8. 8. 2015 – Spojovací chodba, instalace nové polys. Hadice 

Sobota 5. 9. 2015 – kontrola samospádného čerpání do Spojovací chodby 

Neděle 6. 9. 2015 – měření ústí Spojovací chodby za 2. jezero 

Sobota 12. 9. 2015 – Spojovací chodba, vyřešení neznámé volné hladiny v odbočce Spojovací chodby 

Sobota 28. 11. 2015 – Spojovací chodba průzkum Horní chodby 

Sobota 6. 12. 2015 – Spojovací chodba, domapování obrysů Horní chodby 

	

Šachta	Za	Evropou	a	Indií	-	Sloup	
Během října 2015 začala obnova zřícené šachty za Evropou a Indií v obci Sloup. Šachta se zřítila při 
lokálním zemětřesení v roce 1964, kdy došlo rozsáhlému řícení v rozsedlině za skalním útvarem 
Evropa a Indie. V roce 1961 byla v této lokalitě týmem okolo O. Ondrouška objevena jeskyně, jejíž 
chodby dosahují délky bezmála kilometr.  

V jeskyni nebyl dokončen průzkum, proto jsme se pustili do obnovy, nebo také již čtvrté otvírky. 
Celkem na lokalitě proběhlo 9 akcí. 
 
Sobota 24. 1. 2015 – povrchová prohlídka budoucího pracoviště 

Sobota 3. 10. 2015 – počáteční výkop 

Pátek 16. 10. 2015 – zajištění balvanu nad vstupem 

Sobota 24. 10. 2015 – stavba opěrné zídky 

Sobota 9. 12. 2015 – betonování zajištění vstupu do obnovované šachty 

Sobota 12. 12. 2015 – úklid po betonování 

Sobota 19. 12. 2015 – první kopací akce 

Neděle 27. 12. 2015 – těžení, rozbíjení zřícených kamenů v ústí šachty 

Úterý 29. 12. 2015 - těžení, rozbíjení kamenů a suti 

 

Ostatní	jeskyně	v	ČR	
V rámci setkání jeskyňářů v Českém krasu navštívil Adam Pyka propast Na Čeřince a propast 
Arnoldku. 
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Tomáš a Lída Ondrouchovi provedli zaměření dómu Ptavěkých symbolů v Nové Rasovně s pomocí 
radiomajáku. 

Petr Celý se zúčastnil dvou bádacích akcí na lokalitě Okrouhlík. 

Sobota 12. 12. 2015 – Tišnov, Králova jeskyně, Mikulášská exkurze do jeskyně „na kopci“ 

Vít Kaman se zúčastnil mapování jeskyně Damoklovka v Mikulově. 

 

Ostatní	činnost	
 

18.	4.	Babice	nad	Svitavou	-		Den	země.		
Úklid krasu - silnice mezi Kanicemi a Babicemi. Přibližně nasbíráno 12 pytlů a jedna lednice.  
Účast: Tomáš Mokrý, Jan Sirotek, Ján Gajdošík, Vít Kaman, Barbora Sirotková, David Sirotek, Tomáš 
Ondrouch.  
 

20	.6.	Suchdol	základna.		
Letní úklid a příprava dřeva.  
 

20.	12.		Suchdol,	základna		
Dokončení elektrifikace základny a montáž zdroje solární energie. Úklid po akci 
 

Zahraniční	akce:		

XIBALBA	2015		
Ve dnech 25. ledna až 7. února 2015 pokračovala skupina českých a slovenských speleopotápěčů 
v průzkumu a dokumentaci zatopených jeskynních systému na mexickém poloostrově Yucatán. Ve 
složení Daniel Hutňan, Radek Jančar, Karol Kýška, Miroslav Manhart, Zdeněk Motyčka, Jan Sirotek a 
Martin Vrábel si za hlavní cíl vytýčili průzkum cenotů objevených v roce 2014 slovenskou skupinou 
v oblasti sv od známých prostor jeskynního systému K´oox Baal.   

Prvním úkolem, který skupinu letos v Mexiku čeká, je získání povolení k průzkumu od majitelů 
pozemků, kde se vloni objevené cenoty nachází. Při poslední expedici bylo nutné pokaždé absolvovat 
mnohakilometrovou cestu džunglí a při jedné z nich jsme nedaleko objevili starou zarostlou cestu, po 
které bylo možné po 11 kilometrech dojít až do městečka Akumal ležícího na pobřeží. Odtud je to jen  
10 km po dálnici do vesnice Chemuyil, která byla uplynulých 11 let naši branou do zdejší džungle. 
K této cestě se nyní upínají naše snahy o nalezení majitelů pozemků, o to intenzivnější, že přibližně 
uprostřed je cesta přehrazena skutečnou masivní železnou branou s mohutným zámkem. Nazýváme 
ji „Bránou snů“ a s důvěrou se obracíme na místní potápěčskou legendu Bila Phillipse s žádostí o 
pomoc. Jméno, které jsme našli na jedné z cedulí u nových cenotů, je mu povědomé. Zvedá telefon, 
vytáčí číslo a na druhé straně se ozývá Jorge Pacheco. Dohaduje s ním setkání v Akumalu na další den. 
Jorge Gonzales Pacheco a jeho bratr Jacobo vlastní několik hektarů džungle v naší oblasti. Jorge nás 
ale upozorňuje na další majitele pozemků za bránou. Odjíždíme do Playa del Carmen a setkáváme se 
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s Annou Schmidt. Získáváme její souhlas k práci za magickou branou. Cesta k novým objevům je 
volná! 

Další den nás Jacobo čeká v Akumalu.  Doprovodí nás na svůj pozemek, který sice není konkrétním 
místem našeho zájmu, ale Jacobo má také pod palcem několik neprozkoumaných cenotů. Danův 
Chevrolet je sice terénní, ale Jacobo při pohledu na něj kroutí hlavou. No uvidíme. Viděli jsme! Po 
šesti kilometrech lehce sjízdnou cestou stojíme u naší vytoužené brány. Projíždíme a začíná rallye 
Dakar. Chevrolet zvládá první dva kilometry a pak začíná trápení. Míra řadicí páku nalomil, Karol ji 
dodělal a Dan ji utrhl totálně. Dále řadí šroubovákem. Po hodině se povedlo dojet až k cenotům, ale 
bojíme se zpáteční cesty. Dvojice dobrovolníků vyráží na zpáteční cestu a povede se jim nakonec auto 
dopravit do Tulumu a odjet do Cancunu na letiště, kde si půjčují Jeep Wrangler. 

Po jejich návratu se výprava se dělí na dvě skupiny. Moravská sekce ve složení Zdeněk Motyčka, Jan 
Sirotek a Radek Jančar zkoumá cenot na pozemku Jacoba a Jorgeho. Ten se jmenuje Ash Puk a začíná 
úzkou propástkou, která po šesti metrech ústí ve stropu rozlehlého, nádherně vyzdobeného dómu 
s několika podzemními jezery. V nejzažším z nich je patrná stará potápěčská šňůra vedoucí pod 
modrou hladinu. Dle Jacoba se zde před několika lety potopil mexický potápěč, který objevil prvních 
cca 200 metrů chodeb a druhý pokus již nechtěl absolvovat. Uskutečňujeme zde dva ponory a ihned 
je nám jasné proč. Krásné prostory nad vodou strmě padají do hloubky přes 20 metů, kde pokračuje 
jediná chodba, jejíž stěny jsou tvořeny neuvěřitelně drolivým materiálem. Viditelnost se v postupně 
zmenšující chodbě okamžitě snižuje na nulu a průzkum nakonec ukončujeme ve vzdálenosti 600m. 
Celková délka jeskyně dosáhla 650 metrů a maximální hloubky 22, 5 m. Druhý cenot, který nám 
Jacobo ukázal, leží asi kilometr od jeho pozemku a cca 300 m od cesty. Za nevelikým vstupem se 
nachází strmě klesající suchá jeskyně, v jejímž dně jsou dobře zachované staré mayské schody. Na 
nejnižším místě vstupní prostory se nachází dvě jezera, z nichž zejména pravé dává tušit pokračování 
pod hladinou. Na velikém stalagnátu nedaleko vchodu je vytesána jednoduchá tvář, podle které 
jeskyni pojmenováváme – Carita. Pod hladinou se po pár metrech otevírá cca 30 metrů dlouhá a 15 
m široká síň s mohutnými stalagnáty, bohužel bez známek zjevného pokračování. Pouze na samém 
konci je u stěny ústí úzké propástky, vedoucí někam do modré hlubiny…. Její hloubka je nakonec 13 
metrů a ze dna pokračuje chodba v naprosto stejném drobivém materiálu jako v nedalekém cenotu 
Ash Puk. Průzkum záhy ukončujeme a celková délka prostor dosahuje 357 m, při maximální hloubce 
22,5 m. 

Druhá skupina se mezitím soustředí na cenoty objevené před rokem. První dvojice – Miroslav 
Manhart a Daniel Hutňan  pronikají do cenotu „Paachil Nah“, kde před rokem provedli první ponor. 
V cenotu se nabízí několik možností pokračování a hned první zavedla dvojici do známých částí 
cenotu Nauatilostotl, objevených před rokem. Karol Kýška a Martin Vrábel mezitím zkoumají cenot 
„Tu“, další z těch, který jsme objevili v roce 2014 a natáhli v něm první stovku metrů šňůry. Postupují 
nevelkými chodbami směrem na jih a jihozápad, a během prvních dní objevují téměř kilometr 
chodeb. První dvojice se stáčí pro změnu na východ a objevuje půl kilometru chodeb. Připojuje se 
k nim také Bil Phillips, který nás poctil návštěvou a společně s Danielem Hutňanem objevují nové 
desítky metrů směrem na další cenot „Beh et Óox Ha“, rovněž objevený před rokem slovenskou 
skupinou suchých jeskyňářů.  

Po několika dnech se také moravská skupina přesouvá do této oblasti a jako první volí dokončení 
průzkumu ve druhé části cenotu  Nauatilostotl. Uskutečňují zde tří ponory a objevují několik stovek 
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metrů chodeb a jeden nový cenot, bohužel bez dalšího zjevného pokračování. Hlavní mohutný tunel 
této jeskyně končí v obrovské síni, která je jen rozdělena četnými pilíři na různá zákoutí a zdánlivé 
odbočky, což je velmi náročné a zdlouhavé na dokumentaci. Také mapování v ostatních cenotech 
není jednoduché, neboť charakteristickým rysem většiny prostor je černá barva stěn a výplní, kde i 
výkonné potápěčské svítilny jen stěží poskytují dostatek světla, což zejména ve větších chodbách 
velmi stěžuje orientaci. Radostná zpráva přichází od skupiny zkoumající v cenotu „Tu“, který se 
podařilo propojit s Paachil Nah. Délka celého systému tak přesáhla 4 kilometry.  Slovenská dvojice a 
Miroslav Manhart odjíždějí o pád dnů dříve, poslední ponory jsou tak už v režii zbývajících čtyř členů 
výpravy. Přesto ještě objevují téměř půl kilometru chodeb a propojují systém s cenotem Beh et Óox 
Ha. Po dvoutýdenní expedici tak celková délka nového systému, který byl pojmenován po nejdelší z 
propojených jeskyní - Paachil Nah dosáhla slibných 5 271 metrů! 

Expedice	Kosovo	
Peje, 8. března – 13. března 2015 

Expedice do Kosova, bádání v jeskyni u vývěru Radavc, exkurze do nejdelší kosovské jeskyně Rugova - 
Veliká Klisura.  
Účastníci: Vojtěch Pazderka, Vít Kaman, Silvestr Votoupal. 

MiniExpedice	Rumunsko,	Banát	
3. dubna – 6. dubna 2015 

V pátek večer kolem sedmé hodiny vyjíždíme na velikonoční výpravu. Cílem třídenní návštěvy je na 
sobotu Sv. Helena, neděle Sasca Montana a kaňon Šušary, pondělí návštěva jeskyně Captare u Aniny.  
Sobota - přes 750 km dlouhá cesta se daří urazit za 10 hodin, v pět ráno jsme na místě, v Heleně. 
Plány byly jiné, ale silný provoz, zdržení na hranicích, prostě jsme rádi, že můžeme zatopit a cosi 
pospat. Kolem deváté už nás budí pěkný den, což je příjemné na počasí posledního období. Jdeme do 
terénu, nejspíš nás zajímají stavy vody v údolí Ceuca a ve vývěru Jasanky. Voda teče a ještě nějaký čas 
poteče, i když žádná povodeň. Potom ještě jednou důkladně zkoumáme propadlinu v depresi na 
kopci, někde nad dnešním koncem Jasanky. Na nějaké bádání to nebude, jezdit po světě dělat 
výkopové otevírky závrtů a propadů nám nepřipadne smysluplné. Večerní posezení v Heleně je 
zkráceno, turisti nikde, brzy se krám zavírá.  
Neděle - během dopoledne odjíždíme do Sasca Montany a halvně do přilehlého kaňonu Šušary. 
Počasí se zhoršilo, ale zatím neprší. Halvním cílem výpravy je popisovaná vyvěračka v rumunských 
materiálech, která má být zajímavá na scafundari, neboli na potápění. Samotný kaňon Šušary je 
takový mini oproti nedaleké Nery. Ovšem na Rumunské poměry nezvykle čistý, nejsou tu hlavně 
všudepřítomné pet láhve. To se později vysvětluje, neboť žádná ze zdrojnic říčky nepřitéká z vesnic. 
Pod namodralou vodou jsou všude vidět usazeniny travertinu. Pro lepší orientaci jsme získali i GPS 
souřadnice. První vyvěračku nacházíme nedaleko cabany Susara. Ale zde by se muselo v ústí bagrovat 
sediment, není kam pronikat. Dále pokračujeme kaňonem, sledujeme do svahu některé přítoky, ale 
hledaná vyvěračka to ani dle souřadnic není. Za vodopádem pokračujeme po menším potoku dál 
údolím, až nás zastaví prudké svahy s řícenými koryty. Z pod levé stěny vyvěrá potok z jeskyně, do 
které se dne žel nedostaneme, neboť voda takřka zavírá další pokračování. Jeskyně by měla mít přes 
100 metrů suché části a potom se chodba má nořit do sifonu. Velmi zajímavé, určitě se za nízkých 
vodních stavů vrátíme. Dále také zkoumáme možnosti transportu materiálu, z Carbunáry je 
vzdálenost dle GPS 1,2 km. Ze Sazky pak 2,3 km, ale je to asi pohodlnější cesta. Večer trávíme v 
Oravici, v motorestu Caras, kde nám Raluca zaurgovala třílůžkový pokoj. Večer pak za námi přijela a 
probíráme poslední dění, mimo jiné i v klubu Exploratorii.  
Pondělí - po vydatné snídani (omeleta) vyrážíme směr Anina pracovním deštivým dnem. Tady totiž 
pravoslavné velikonoce budou mít až příští týden. Do údolí Minis přijíždíme až k 10 hodině. U vývěru 
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z jeskyně Captare, se nám nezdá nějaký extrémní stav, tak uvidíme co v jeskyni. Bohužel do jeskyně 
vyrážíme jen dva. Od vchodu pořizujeme fotodokumentaci pro doplnění přednášky na Speleofóru. Na 
jezerech zjišťujeme nepříznivé stavy vody, první jezero má dle mapovacího bodu pod vodou cca o 0,5 
metru víc vody. Tedy od záměru projít až ke třetímu upouštíme, bude to pravděpodobně sifon. 
Činnost plánovanou na květen tedy můžeme zatím pustit z hlavy. Pokračujeme do Rešice, kde se ještě 
krátce na kafi rozloučíme s Ralucou. Po druhé hodině odpolední už následuje jen dlouhé cestování, 
Maďarsko v silném adrenalinovém provozu. Ale kolem půlnoci jsme doma v Brně i se závlekem přes 
Mikulov.  
Účastníci: Petr Barák, Vojtěch Pazderka, Vít Kaman.  
 

Expedice	Slovenský	kras,	Silica	
30. Dubna – 3. Května 2015 

Přijíždíme už 29. 4. večer do Silice (Honza, Bára, Davídek, Kajman) a osidlujeme starou školu, dnes 
zdravotní středisko. No ponuré zázemí, ale za 5€ na noc spaní na postelích s mravenci ujde.  

Čtvrtek ráno je jak vymalované, dnešní den máme rekreačně - exkurzní, protože hlavní úderný voj 
přijede až večer. Jedeme na exkurzi do vyvěračky Buzgo, od Jara Stankoviče dostáváme klíče a 
požehnaní, ze zdravotních důvodů jde na povrchovku. Procházíme outdoorově zpřístupněnou jeskyni 
a neodpustíme si opustit přístupnou trasu a dojít až k sifonu. Honzík se dokonce proplazí do 
excentrikového dómu.  
Odpoledne jdeme ze Silice na povrchovku k Jaščerčímu jezírku, nebylo to původně cílené, ale 
okamžitě jsme toto místo poznali. Tak silný je to zážitek, návštěva této jeskyně sraček.  
Večer se nám postupně sjíždí celý tým: Brtníci 4x, Kuba, Šárka, Petr Kadlec, Jiříček a Ige, Kristýna, 
Věra, Jindřich. Přijíždí i Karol Kyška a jeho tři pomocníci. Tak jsme komplet, může se naplánovat 
zítřejší úder na koncový odtokový sifon v jeskyni Silická Ladnica.  
Pátek - svátek práce, tak jdeme na to, v devět odchod. Potápěči jsme tři, dva vystrojení na průzkumný 
úder flašky 1x7+1x3 nabok a jeden podpora za 1 sifon 1x7. Původní záměr ukončení akce je 
nejpozději v 10 večer. Transport je převážně mokrý, v polosifonech Kufr se člověk plazí s hubou u 
stropu. Za Hurábovím dómem začíná závalový úsek až k 1. sifonu a ten je hnusný, zde dostává při 
plazení, lezení po čtyřech výstroj zabrat. První sifon je banální, akorát je to strčení hlavy do 
naprostých sraček. Potom následuje slanění u vodopádu cca 10 metrů. Zde se skalená voda trochu 
čistí. Když dorážíme ke 2. sifonu voda je chvíli neúplně zakalená, skoro se chce říct, že bude něco 
možná vidět. Což by bylo v tomto místě jistě zásadní, ale vše se zdrží, musíme se vrátit k 1. sifonu, 
neboť zde se někde vytratil buben ze šňůrou. Sice ho rychle nacházíme, ale voda se těmito manévry 
kalí a ve 2. sifonu viditelnost klesá na nulu. Honza dělá jeden delší pokus, odhaduje hloubku 5 m. a 
vzdálenost 20 m. Ale stěny jsou tak členité, po slepu není kde šňůru vyvázat a silně hrozí komplikace 
při návratu. Doslovně Honza po vynoření říká, že má strach. Karol dává dalších několik kratších 
pokusů s postupným vyvazováním, ale neúspěšných. Nakonec to asi po hodině balíme. Když 
odtransportujeme materiál přes první sifon. Podpůrný tým je ještě nablízku, takže vše spakujeme 
vynášíme ven. Akce končí kolem 6 večerní. Zatraceně, snahy vše odtransportovat i z Archeologického 
dómu, zapříčiní při vláčení dvou vaků prasknutí plechovky vytouženého piva. No zbytečné rozčílení, 
však další zdroje nejsou tak daleko, za chvíli jsme na baráku. Karol a jeho tým ještě večer odjíždí.  
Sobota - přišli trochu změny plánů, dnes měl tým č. 2. jít transportovat materiál z jeskyně, ale 
vzhledem k tomu, že se včera vše vyvláčelo... tak jim Kuba vymáchání neodpustí, jdou mapovat. 
Brtníci jdou zaměřovat radiomajákem k vyvěračce Zugo. My se po cestě stavujeme do Gombaseku. 
Moc pěkná jeskyně, ale venku se nám rozpršelo, takže nejlépe jeskyně nebo hospoda. Takže to náš 
dětský tým kombinuje všechno i z krátkou zastávkou na Zugu, i s domácím pivovarem v Rožnavě. 
Večer ještě navštěvujeme místní nálevnu, ale Zlatý bažant není pivo.  
Neděle - ve znamení odjezdu, nebo úprku? Já tedy nevím, kolem 10 jsme v domě jen my dva dospělí, 
dvě děti a pes. A taky bordel, asi se tady za 5€ i uklízí. Odpoledne cestou dom děláme výstup na 
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Muráňský hrad, ono je to 500 metrů výškových, jak jsme později zjistili. Ještě že to děti skoro 
nepostřehli.  
Účastníci: Jan Sirotek, Barbora Sirotková, David Sirotek, Vít Kaman, Tomáš Ondrouch, L”udmila 
Ondrouchová, Jan Ondrouch, Martin Ondrouch, Filip Doležak, Šárka Doležalová, Jiří Gregor, Petr 
Kadlec, Karol Kiška + 3, Jaroslav a Kristýna Slonkovi, Věra Dobešová, Jindřich Dvořáček 
 

Bígr	-	expedice	Rumunsko,	Svatá	Helena	
7. května – 11. května 2015 

Poznávací výprava do českých vesnic rumunského Banátu a jejich krasového okolí pro mikulovskou 
omladinu. Navštěvujeme české vesnice, ale také jeskyně v jejich okolí: jeskyně v údolí Polevii, 
Vranovec, Gaura cu Musca. Také hledáme jeskyni v okolí vesnice Bígr, Zamonita.  

Účastníci: Jiří Kolařík, Petr Kapusta, Lucie Opravilová, Simona, Vít Kaman, Vendula Kloudová, Katka, 
Pedro, Pavel M., Katka, Petr Celý, Marika Kučerová, Vojtěch Pazderka 

	

Bígr.	expedice	Rumunsko,	Muntii	Almaluji	
 3. Července – 8. července 2015 

Putování v rumunském pohoří Muntii Almaluji a vyhledávání krasových oblastí. V okolí vesnice Bígr 
jsou opravdu hluboké lesy a divoká příroda, ale z hlediska speleologie to není příliš zajímavé území. 
Jedná se o menší izolované ostrůvky vápenců, ve kterých občas vznikne zajímavá jeskyně jako je 
třeba Zamonita. Další často literaturou zmiňovaná Gaura Corni nebyla nalezena. Také byla navštívena 
jeskyně na Dunaji Gaura Ponicoveii u Dubové. Bydlelo se na Bígru, v domku u Mlezivů.  

Účastníci: Jiří Kolařík, Petr Kapusta, Pavel, Jan Bělíček, Šárka Čechová, Petr Barák, Vojtěch Pazderka, 
Vít Kaman.  
 

Expedice	Kosovo	-	Peje,	MNE	-	Bijelo	Polje,	j.	Djaleviča,	24.	Července	–	29.	
Července	2015	
	
Spontánně uskutečněná expedice do kosovských hor v okolí města Peja. Silvošovo vyprávění 
vzpomínek o neznámých otvorech pod vrcholem Voljak (1900m), nás nadzvedlo k cestě 1100 km 
dlouhé, abychom to probádali. A bylo to úspěšné, objevili jsme a zaměřili -70 metrů hlubokou 
propast nedaleko vrcholku zmíněného kopce. Dostala název Svatý kopeček. A jsou tam další...  

Cestou dom jsme se zastavili u Djalevičů v Černé Hoře a proběhli jeskyní až k sifonu Čorin. Tedy 
chystaný reparát expedice za koncové sifony může začít!  
Účastníci: Vojtěch Pazderka, Alena a Silvestr Votoupalovi, Vít Kaman 
 

Expedice	Medúza	2015	
19. srpna – 28. srpna 2015 

Ve dnech  19. – 28. 8. se uskutečnila již 13. expedice na planinu Dalovica na severu Černé Hory. 
Navázali jsme na osvědčenou spolupráci z předchozího roku s kolegy z Klubu Speleologiczneho 
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Politechniki Wroclavskiej a opět jsme na planinu dorazili v hojném počtu.  Hlavním cílem expedice 
byla především explorace v koncových partiích jeskyně za 2. sifonem a pokus o překonání 3. sifonu. 
Pro suchozemskou část týmu pak byla připravena celá řada úkolů, zejména zmapování hlavního tahu 
jeskyně od Termitniaku k 1. sifonu, pořízení video a foto-dokumentace a pokus o vyčerpání 1. sifonu 
benzínovým čerpadlem. 

Po loňské „nácvikové“ expedici, kdy nám přístup do zadních partií jeskyně zahradila voda, jsme byli 
letos dokonale sehraní s polskou částí týmu. Logistika byla předem promyšlena do posledního 
šroubku i minuty. Poláci dorazili o dva dny dříve a začali s transportem výstroje do jeskyně. Pro mě 
záhadným způsobem se jim podařilo dovláčet k 1. sifonu obrovské a těžké benzínové čerpadlo. 
V Termitniaku to byl hlavolam, ale nakonec prošli bez větší demontáže nebo rozšiřování plazivky. 
Hlavní část českého týmu přijíždí na planinu ve čtvrtek dopoledne. Budujeme komfortní povrchové 
zázemí včetně společenského stanu, spousty stolečků a výčepu piva a okamžitě se dáváme do balení. 
Po dlouhých spekulacích jsme se nakonec rozhodli, že dozadu půjdeme ve čtyřech. Včetně bivaku 
před 1. sifonem a jídla na celou dobu musíme k 1. sifonu dopravit 18 velkých transportních vaků. Po 
zkušenosti z předchozích expedic a s vědomím, že tentokrát budeme vzadu o dva dny déle, 
zapisujeme pečlivě každou položku, kterou dáváme do vaku nebo vodotěsného barelu. Všechno 
raději dvakrát kontrolujeme, abychom na nic nezapomněli. Zvlášť pečlivě pak dávkujeme jídlo. Letos 
rozšiřujeme repertoár o gnocchi, bramborovou a ovesnou kaši. Výsledkem celodenního snažení je 
štrůdl očíslovaných transportních vaků čekající na své nosiče. Útočné družstvo pod vedením Anděla 
ještě ve čtvrtek vystrojuje nový traverz nad úvodním jezerem. 

V pátek ráno, hned po společném focení, vyráží do jeskyně první transportní družstvo. Rozdělujeme 
se na skupinky, abychom na sebe v jeskyni zbytečně nečekali. Během dopoledne se trousí další 
skupinky. Poslední potápěčské družstvo ve složení Petr Barák, Vít Kaman, Zdeněk Motyčka a Jan 
Sirotek vyráží z tábora až v 15.00. Před jeskyní dáváme poslední pivo a pomalým tempem 
postupujeme jeskyní. I přes dostatečný náskok potkáváme první loudaly ještě před traverzem přes 
Ključno jazero. Bereme si těžší vaky a ve 20.00 jsme u 1. sifonu. Poláci sestavují čerpadlo . My zatím 
kompletujeme potápěčskou výstroj na zítra. Zhruba po hodině čerpadlo vypínáme, protože všude je 
hrozný smrad. Nosiči vyráží k východu, my v chodbě před posledním dómem rozbíjíme bivak a 
diskutujeme nad rozvržením prací za druhým sifonem.  

V sobotu vstáváme v 8, balíme barely s vařičem a spacáky a už v 11 se noříme do 1. sifonu. Šňůry jsou 
v pořádku a všichni bez problémů přeplaváváme na druhou stranu. Zdenál cestou filmuje na GoPro. 
Před Evženovým pahorkem odkládá část týmu flašky a jde ke 2. sifonu na dvakrát. Mě ovládá lenost a 
tak se trmácím s těžkým nákladem naráz. Z plánovaného focení na Evženově pahorku podle 
předpokladu sešlo. Ve 13.20 jsme všichni šťastně za 2. sifonem. Bereme jen transporťáky a 
pokračujeme do dómu Nosičů do dalšího bivaku. Oba stany, které jsme tu před osmi lety nechali, jsou 
v pořádku. Nakonec se ale rozhodujeme využít jen velký a místo malého stavíme nový, který jsme 
přinesli. Vaříme teplé pití a vracíme se k sifonu. Balíme dva potápěčské komplety a ještě večer je 
transportujeme na dno dómu Nosičů. Před večeří se ještě odehrává drama s vařičem, který ne a ne 
hořet. Na základě zkušeností se zapomenutou pumpičkou k vařiči z jedné z předchozích expedic však 
zachováváme pevné nervy. Po několika rozborkách a sborkách a výměně benzinové lahve si nakonec 
dává říct a my s plnými žaludky usínáme napjatí, co přinese zítřek a 3. sifon.  
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Daří se nám zase vstát docela brzo. Po snídani se oblékáme do suchých obleků a vyrážíme každý 
s plným batohem směrem na konec jeskyně. Cestou několikrát fotíme a pořizujeme krátké 
videosekvence na GoPro a iphone. Ve 13.00 jsme u 3. sifonu. Vzpomínáme na Martina Honeše, se 
kterým jsme tu stáli takřka na den přesně před osmi lety a říkali si, že na to, dotáhnout sem flašky, 
nikdo z nás nemá. A přece se to povedlo, bohužel už bez Martina. 

Do sifonu jdu sám, druhé flašky máme jako rezervu. Zdenál bude hlídat bubliny a Kajman s Petrem se 
pokusí vylézt do okna nad sifonem. Za chvilku jsem nastrojený a nedočkavě se vrhám do vody. 
Z jezera pokračuje na jih pod hladinou prostorná chodba, široká 5 m a vysoká 4 m. Postupně klesá do 
hloubky 10 m. Po 90 m, kdy se chodba zalomí na východ a potom zpět na jih, se vynořuji na hladině 
jezera v prostorném dómu. Na písečné plážičce  zanechávám flašky a vydávám se nejdříve doprava, 
kde dóm pokračuje do cca 20 m vysokého komínu, který ale příliš nadějí na další postup nedává. 
Nalevo od jezera dóm pokračuje a přechází v chodbu podobného charakteru, jako před 3. sifonem. 
Chodba široká 2 – 5 m a vysoká 6 – 10 m vede směrem na JJZ, kde se po cca 100 m lomí a přes skalní 
stupeň ústí do dalšího dómu, jehož dno je vyplněné mohutnými skalními bloky. V jeho jižní stěně je 
ve výšce 10 m zřetelné ústí mohutné galerie. Na sólo lezeni to rozhodně není a tak pokračuji dále 
v hlavním směru, který se stočil na JVV. Po 250 m, které většinou plavu v hlubokých jezerech, se 
zastavuji u 4. sifonu. Dohodnutý čas je neúprosný a tak se rychle pouštím do alespoň orientačního 
zmapování prostor s využitím kompasu a krokováním. Sifon pak měřím klasicky kompasem, 
hloubkoměrem a značenou vodící šňůrou. Po 2 hodinách se vítám se stepujícím Zdenálem, kterému 
začíná být pomalu zima (vařič jsme si sebou hrdinně nebrali). 

Kluci mezitím úspěšně explorují okno nad sifonem. Ve výšce 4 m přechází do fosilního patra s pěknou 
krápníkovou výzdobou. Po 100 m se větví na 2 chodby. Pravá odbočka končí po 20 m v úžině. Levá 
stoupá ve sklonu cca +15°. Dno je kompletně vylité sintry, ve kterých jsou jezírka s úchvatnými 
krystaly, které tvoří formace podobné leknínům. Shodujeme se, že výzdoba zde je ještě pěknější než 
v Krystalové galerii, kterou jsme o pár set metrů dál objevili v roce XXX. Po 40 m chodba končí 
propastí s odhadovanou hloubkou 4 m. Pro nedostatek času a výstroje se kluci otáčí a vše mapují. 

Za sifonem jsem naměřil XXX m, kluci v odbočce 159 m. Radíme se o dalším postupu. Vzhledem 
k možnému obejití 3. sifonu se rozhodujeme zaměřit další úsilí na prolongaci objevené galerie a proto 
balíme potápěčskou výstroj a odnášíme ji zpět do dómu Nosičů. Do bivaku přicházíme 19:30 a máme 
toho plný brejle. Regenerujeme u bohaté večeře a spousty teplého čaje a isostaru. Třetí noc v jeskyni 
spíme jako budulínci. Není jisté, zda díky únavě nebo, že jsme si už prostě zvykli. 

Jsme v jeskyni už 4. den a tomu odpovídá i tempo vstávání. První z nás se hrabe z teplého stanu a 
spacáku až po půl hodině. Rozdělujeme se. Já se Zdenkem půjdeme pokračovat v galerii nad 3. 
sifonem, Kajman s Petrem se pokusí vylézt do galerie v dómu Nosičů naproti bivaku a do okna přímo 
nad bivakem. 

Bez flašek se nám jde mnohem pohodlněji a cestu až ke 3. sifonu zvládáme za 1,5 hodiny. Vysvlékáme 
suché obleky a vyrážíme do nově objevené galerie, která dostala jméno Leknínová. Fotíme a 
filmujeme krásnou výzdobu. Do propástky na konci slaňujeme s využitím provizorního úvazku 
(lezecké komplety mají kluci). Pokračování vypadá nadějně, ale po zhruba 20 m se chodba vrací 
dalším stupněm do původní chodby. Trošku zklamaně mapujeme zbytek objevů a začínáme 
přemýšlet, jak příští rok zorganizujeme útok na 4. sifon. 
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Kluci nejsou v 1. lezeckém pokusu o moc úspěšnější. V galerii, kam vylezli, jsou zřetelné stopy 
z předchozích expedic. Po následné konfrontaci s mapou na povrchu se ukázalo, že „znovuobjevili“ 
galerii Naproti. V okně nad bivakem jsou úspěšnější a objevují mohutný dóm, ale ani ten nemá 
výraznějšího pokračování. Délka objevů XXX m. 

Rozhodujeme se, že další den už budeme věnovat návratu a tak ještě večer transportujeme všechno 
vybavení kromě bivaku ke 2. sifonu. Jdeme brzy na kutě, abychom ráno co nejdřív vstali, což se ne 
úplně daří. Už popáté se oblékáme do škrtících suchých obleků. Balíme bivak a vydáváme se na 
dlouhou cestu ven. Všichni se ujišťujeme, že za rok se sem vrátíme. Cesta zpět ubíhá rychleji a tak už 
v poledne stojíme všichni ve zdraví před 1. sifonem. Balíme tu spoustu krámů, tentokrát už rozhodně 
ne tak pečlivě jako na povrchu a dokonce se nám daří zredukovat jejich počet o dva. Vaříme si 
poslední isostar v jeskyni, každý bereme jeden těžký batoh a vyrážíme na povrch. Cestou potkáváme 
několik skupinek Poláků a u vchodu Anděla s Honzou, kteří chtěli jít původně do Labyrintu, ale 
nakonec se vydávají k sifonu pro batohy. V 16.15 jsme po 96 hodinách v podzemí na povrchu. 
Kocháme se posledními slunečními paprsky pronikajícími do kaňonu. V euforii se rozhodujeme pro 
koupel ve vývěru Bistrice, ale ledová voda naše romantické choutky záhy krotí. Zbývá vydrápat se 300 
výškových metrů na planinu, kde už na nás čeká naražená bečka chlazeného českého piva.  

Zatímco jsme my byli za sifony, zbytek výpravy (tedy spíše polská část) nelenil a zmapoval celý hlavní 
tah jeskyně až k prvnímu sifonu. Použili jsme z loňska osvědčenou kombinaci Dista propojeného 
s PDA a kreslili jsme obrysy digitálně přímo v jeskyni. Poláci v jeskyni spali, aby se nezdržovali 
běháním z planiny do kaňonu a zpět. Kromě mapování se věnovali také filmování a focení. Čerpání 1. 
Sifonu bylo nakonec neúspěšné. Hladina klesla pouze o několik centimetrů a když jsme za sifonem 
odhadovali průtok v jeho odtoku, bylo jasné, že to bude sysifoská práce.  

Středa je ve znamení retransportu věcí z jeskyně. Všichni pospíchají, protože na odpoledne je 
objednané jehně. K večeru jsme všichni v táboře a pořádáme závěrečný večírek. Jsme spokojení. 
Podařilo se objevit XXX m nových chodeb, zmapovat dalších XXX m na hlavním tahu a pořídit spoustu 
fotek a videí. Jsme odhodlaní se sem za rok vrátit a zaútočit na 4. sifon. 

Výprava se rozděluje na několik částí. Někteří spěchají domů, Poláci jedou ještě na hory a my se 
vydáváme s místním jeskyňářem Mirsou za městečko Plav, které leží 50 km jižně od Bijelo Polje, 
v blízkosti hranic s Kosovem. Naším cílem je vyvěračka Oko Skakavice, o které nám Izo básní už 
několik let. Projíždíme nádherným údolím a kocháme se pohledy na pohoří Prokletije. Parkujeme a 
posledních padesát metrů k vyvěračce jdeme po dřevěném chodníčku vybudovaném z pěnez EU.  

Vyvěračka vypadá nadějně. Krásně čistá modrozelená voda. Připomíná mi to vyvěračku Modré oči 
v Albánii. Okamžitě zjišťujeme, že tu nejsme první. Do vody vede šňůra nebo spíš bílý motouz. Přesto 
se rozhodujeme to vyzkoušet. Na ponor jde sólo Kajman se zbytkem vzduchu ve dvou sedmičkách. 
Dostává se do hloubky 17 m. Chodba pokračuje dál, ale pro nedostatek vzduchu a hroznou zimu (má 
pod suchým oblekem jen tenký podoveral) se vrací. Budeme sem muset ještě zajet s většími lahvemi.  

Večer se přesouváme do Podgorice k Izovi. Následuje večírek, ráno obligátní tisková konference, 
tentokrát včetně televizních rozhovorů s každým z nás, a pak už hurá k moři a večer zpět do vlasti. 
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Zbývá jen poděkovat celému týmu za super akci a kus dobře odvedené práce. Příští rok na Medůze 
2016 na viděnou. Expedice se zúčastnili: Petr Barák, Petr Celý, Vít Kaman, Vendulka Koublová, Marika 
Kučerová, Štěpán Mátl, Zdeněk Motyčka, Vojtěch Pazderka, Jan Sirotek, Jan Vašík,  

Banát	2015,	Sv.	Helena	-	jeskyně	Rajka	(P.	Cicalavat)	
27. října – 1. listopadu 2015 

Letošní podzimní expedice se vrátila na Banát, do nejbližšího okolí české vesnice Svatá Helena. Chtěli 
jsme expedičně vyzkoušet čerpání v jeskyni silnějšími čerpadly, které je nám většinou dobře známé z 
Moravského krasu. Naráželi jsme na dva problémy, jednak doprava materiálu na místo určení a 
potom výroba energie. Jako nejvhodnější lokalita se nám jevila jeskyně, vyvěračka pod Sv. Helenou 
místně zvaná Rajka. Rumunští jeskyňáři ji znají spíše jako Pestera Cicalavat, dle názvu údolí.  
Jeskyně je známá dobře obyvatelům české vesnice, neboť z ní byla čerpána zkraje devadesátých let 
voda pro místní vodovod. Byl to pokus zlepšit životní podmínky, protože vesnice je situována na 
vápencovém ostrohu a od založení potýká s problémem spodní vody.  Proto na většině území není 
možnost vybudování studny. Tento pokus ovšem měl své finanční úskalí, jednak vybudování a později 
i samotné provozování. Při tomto využití a nutných terénních úpravách vývěru se patrně podařila 
snížit hladina vstupního sifonu natolik, že bylo možné proniknout do dalšího volného pokračování. 
Tohoto využili rumunští jeskyňáři a celou přístupnou jeskyni zdokumentovali, po 200 metrech hlavní 
chodba končí v 2. sifonu. Znovu do jeskyně potápěčsky pronikáme při expedicích v letech 2006 a 
2007. Při jarní expedici 2007 byl překonán 2. sifon a objeven dóm s přítokovou chodbou ze 3. sifonu. 
Prostory nebyly zdokumentovány, v 3. sifonu se nepodařilo postoupit pro členitost a velké množství 
bahnitého sedimentu.  
Tím se jevila lokalita jako nejvhodnější, pro realizaci velké čerpací akce. Navíc příštím rokem, by 
chtěla obec obnovit čerpání vody, i proto byl výzkum většího rozsahu potřebný.  
Začalo se tedy chystat patřičné množství materiálu, což znamená jistou rezervu. Je hloupé akci 
ukončit na nedostatku materiálu. Bylo plánováno vyčerpání 1.vstupního sifonu benzínovým 
čerpadlem o výkonu až 1m3 za min. s 4 taktním motorem. V jeskyni čerpání 2. sifonu elektrickým 
kalovým čerpadlem KDFU 80. Dále pak pokračovat v čerpání 3. sifonu který neměl být dle popisu 
příliš vzdálen, neboť z této části jeskyně neexistuje mapa. Na udržování vyčerpaných sifonů byly 
připraveny 2 menší čerpadla na 220V a C hadice. Větších B hadic bylo připraveno 310 metrů pro 
případné čerpání ven, ale počítalo se s krátkým potrubím na odčerpáváním a volným odtokem vody. 
Elektrických kabelů pro třífázový proud jsme měli sebou 297 metrů 4x6. Na jednofázový proud jsme 
měli 300 metrů kabelu. Zdrojem elektrické energie byla třífázová centrála o výkonu 6 KW. Co dodat, 
byla to pěkná hromada materiálu, kterou nachystat, odzkoušet a dopravit na místo dalo cosi práce.  
Počet přihlášených jeskyňářů zprvu sliboval silnou sestavu, ale jak už to tak bývá, postupem někteří 
zájemci odpadnou. I tak se nám podařila dát dohromady dobrá parta nadšenců, neboť kdybychom 
potřebovali držet sifony vyčerpané třeba 24 hodin, je potřeba dostatek čerstvé síly.  
Na průzkum jeskyně jsme měli vyčleněny 4 dny. Na úvod jsme zjistili, že cestu od silnice do údolí 
nebude možné zdolat autem (0,5 Km), tedy veškerou výstroj jsme museli dopravit na sobě. Vstupní 1. 
sifon trval vyčerpání benzínovým čerpadlem 2 hodiny.Odhadovaný průtok jeskyní činil odhadem 0,3 
m3. Čerpání 2. sifonu zabralo něco přes 3 hodiny, sifon byl větších rozměrů než vstupní. Chodba 
výšky 2 m., šířky 4 m. padala pod úhlem 20° do 4 metrové hloubky. Čerpadlo jelo takřka na plný 
výkon, neboť stačilo čerpat jen 30 metrů hadicí do chodby, kde voda již sama odtékala ke vstupu. Za 
2. sifonem nás čekal dóm, zatím největší prostora v jeskyni, ale také komplikace. Celý svah na dno 
sifonu byl tvořen velmi řídkým bahnem, které se dalo po odčerpání vody do pohybu a hrozilo zavalení 
sifonu. Zde tomu necháváme přes noc volný průběh, abychom rozmysleli co dál. Další den se 
pokusíme svah trochu odčerpat hydro těžbou a tím ho stabilizovat. To se částečně daří, v jemném 
bahně se nachází menší valounky, které spolehlivě ucpávají koš čerpadla. Po 4 hodinách "tance s 
čerpadlem", nám připadlo, že se svah zastavil. Začínáme instalovat 220V kabel, abychom mohli v 2. 
sifonu udržovat hladinu jedním menším čerpadlem a postupně posunujeme velké čerpadlo do 3. 
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sifonu. V dómu začínáme průzkum vysokého meandru, který přechází v komín. Ten přechází v 10 
metrové výšce do dvou horizontálních chodeb. První sledující směrově přibližně 3. sifon se po 10 
metrech zavírá závalem. Co bylo zajímavé v tomto horizontu byly nalezeny střepy nádob a odpad 
napadaný z povrchu. Druhá chodba, vedoucí opačným směrem je delší, dosahuje 50 metrů, v závěru 
klesá a uzavírá se hliněným sedimentem, který je proplachován občasným tokem. Celá jeskyně byla v 
průběhu nově zmapována. V závěru třetího dne se erozní situace nevyvíjí povzbudivě, ve 3. sifonu po 
snížení hladiny o 1 metr svahy ujíždí a prakticky cesta dál mizí v bahně. Poslední den nás čeká 
překvapení když po snídani během dopoledne přicházíme k jeskyni, ze které nic nevytéká. Prvně nás 
napadá, že se asi svah v dómu definitivně sesul, ale není tomu tak. Když pronikáme do jeskyně, dá se 
ještě projít 2. sifonem do dómu. Jestli se tedy něco ucpalo, bylo to asi ve 3. sifonu, ze kterého pomalu 
začíná přetékat voda.  
Další průzkum v jeskyni už neplánujeme. Do budoucna zůstává určitě zajímavý poznatek z horizontu 
nad koncovým dómem v podobě zapadnutého odpadu. Vzhledem k tomu, že ve zdejším kraji dolíky, 
nejlépe zarostlé křovím slouží k likvidaci odpadu, jistě bude velmi zajímavé projít povrch po vynesení 
do mapy. Vchod do dómu za dva sifony by v budoucnu mohl řešit beznadějnou "bahenní situaci". V 
jeskyni dominuje severovýchodní směr, když pomineme prudký severní výkyv v druhé třetině 
polygonu. Ten se ovšem záhy prudce stáčí takřka o 180°aby dále pokračoval v hlavním směru. Při 
srovnání mapy povrchu jeskyně kopíruje žlíbek směřující pod začátek obce, který později přechází ve 
výraznou úvalu, kde jsou četné veliké závrty. Mnohé z nich mají zemědělsky obdělávané dno, což je 
možná příčina ukládání velkého množství řídkého sedimentu v okolí 2. a 3. sifonu. Zpracované 
výsledky poskytneme obci, protože mohou být zajímavé při obnově zdroje vody. Celá akce byla velmi 
zajímavá pro vyzkoušení expedičního čerpání "těžkou technikou". Na akci jsme se setkali: Ludvík 
Agustin, Peter Bahna, Ludvík Bednář, Jiřík Blažek, Petr Celý, Jirka Frančák, Vít Kaman, Vendulka 
Koublová, Marika Kučerová, Tomáš Ondrouch, Honza Sirotek, Bára a Davídek Sirotkovi, Vojtěch 
Pazderka, Matěj Švehlík, Martin Tesař, Honza Vašík.  
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Čína		
9.-13.11.2015 

Zdeněk Motyčka navštívil po kongresu Transkarst jeskyně Ten Long Dong, Furong Dong a Sangiao 
Natural Bridges v provincii Wulong v Číně. V rámci akce byla objevena jeskyně Česko-belgického 
přátelství v délce 100 m. 


