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Jeskyně Gornji ponor, Černá Hora (Foto: P. Š. Janíček)
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Výroční schůze ZO 6-25 
Výroční schůze se konala 15.1.2022 v salonku restaurace U Němců v Ostrově u Macochy. Osobně 
se zúčastnili: Jan Sirotek, Petr Celý, Tomáš Ondrouch, Ludmila Ondrouchová, Vít Kaman, Zdeněk 
Motyčka, Ján Gajdošík, Marika Kučerová, 
Tomáš Mokrý. On-line byli přítomni: Adam 
Pyka, Agnieszka Noculak-Pyka, Maciej Fryn, 
Alexandra Fryn. Jako hosté se zúčastnili: 
Vojtěch Pazderka, Tomáš Svoboda, Tomáš 
Čermák. 


Schůze měla následující agendu:


• V úvodu schůze proběhlo seznámení 
členů s bezpečnostní směrnicí ČSS. 


• Byla projednána a doplněna výroční 
zpráva za rok 2022. 


• J. Sirotek informoval členy o podané 
žádosti o výjimku na průzkum na 
lokalitách Nový Sloupský koridor, Šachta 
Za Evropou a Indií a ve Sloupsko-
šošůvských jeskyních. Předpokládá se dále podání žádosti o výjimku na lokalitu Zouharův 
závrt. 


• Členské příspěvky na rok 2022 byly stanoveny ve výši 2.500,- Kč za člena. Studenti mají 
členský příspěvek 1.000,- Kč za člena. 


• Výbor skupiny byl zvolen ve stávajícím složení. 


• Byl schválen nákup 200 m nového lana. 


• Probíhají práce na přípravě publikace k 30. výročí založení ZO, na termín 27.  - 29. 5. 2022 
byly naplánovány oslavě na základně v Suchdole. 


• Poskytnutí licence dat k mapovým dílům pro potřeby digitalizace map pro AOPK ČR - J. 
Sirotek informoval o připravovaném projektu digitalizace map pro JESO. ZO se shodla, že 
vykonavatelem autorských práv k výsledkům veškerých mapovacích prací, které provádějí 
její členové, je ZO, J. Sirotek dostal mandát k dalšímu jednání směrem k připravované 
digitalizaci. 


• Informace z předsednictva ČSS


• Informace o zahájení digitalizace archivu ZO ČSS (J. Sirotek) a zpřístupnění badacích deníků 
on-line (V. Kaman)


Detailní závěry ze schůze jsou součástí zápisu.


Další schůze základní organizace nebyly v průběhu roku svolávány, domluvy na operativních 
záležitostech probíhaly v rámci pracovních akcí nebo setkáních na základně v Suchdole.


Výbor základní organizace
Výbor základní organizace působil v roce 2022 ve složení: Jan Sirotek – předseda, Vít Kaman – 
hospodář a Ludmila Ondrouchová – pokladník.
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S Miluškou po skončení schůze (Foto: J. Sirotek)
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Členská základna 
V roce 2022 měla ZO ČSS 6-25 Pustý žleb celkem 17 členů, z toho 16 řádných a 1 přispívajícího:

Celý Petr - řádný Mokrý Tomáš- řádný

Fryn Alexandra - řádný Motyčka Zdeněk - řádný

Fryn Maciej  - řádný Ondrouch Tomáš - řádný

Gajdošík Ján - řádný Pyka Adam - řádný

Kaman Vít - řádný Pyka Noculak Agnieszka - řádný

Kolařík Pavel - řádný Ondrouchová Ludmila - řádný

Koublová Vendula - řádný Sedláková Helena - řádný

Kučerová Marika - řádný Sirotek Jan - řádný

Merta Patrik - přispívající
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Trdiční silvestrovská procházka po krasu. Horní řada: Eliška Motyčková, Ludmila Motyčková, Šárka pazderková, Petr 
Celý, Ludmila Ondrouchová, Vít Kaman, Jan Ondrouch, prostřední řada: Anna Motyčková, Nicol Divišová, Ondřej Diviš, 
sedící: Tomáš Ondrocuh, Zdeněk motyčka, Vojtěch Pazderka s Vojtěchem Pazderkou jun. na zádech (Foto: J. Sirotek) 
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Finanční hospodaření
V roce 2022 hospodařila ZO s těmito výsledky:

Detailní finanční výkazy jsou uvedeny v závěru této zprávy.

Materiál
Aktuální přehled materiálu ZO:

Spotřební materiál: 

Lana speleo  
• Sklad zůstatek z 2021: 117 m. Stav sklad 01. 2022: celkem 276 m, v délkách: 17, 29, 50, 50, 

130. Doplněno 200 m. Spotřeba 41 m.                


• Jistící lano dynamické 40 m. 


Vystrojovací materiál  
• Sklad 4 Al plaket (-9), 9 nerez plaket (-2), 9 mailon(-9). Kotvy8/50 1ks (-20), 8/75 4ks, 8/110 

2ks. Nerez A4 mailon 3ks, “O"ring nerez 8 - 5ks, 10 - 2ks. Borháky S-rock nerez 4ks. 


• Vrtáky SDS: 6 - 4ks, 8 - 6ks, 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)


• Vodící šňůra 0 m (sklad)  


• Kopáček 1ks (sklad) 2ks Šachta EI, 1ks základna


• Sekáč plochý 1ks (Šachta EI)


• Tamponer Petzl 1ks


• Týřidlo 1ks


• Kladivo Raveltik 1ks 


• Sada palník (střílení patronkami)  


• Kabel el. 4x6 110 m (NSK), 690 m zapůjčeno Kuba Tartaros  


• Kabel el. 3x1 150+55 m. (sklad) 


• Kabel el. 2x1,5 20 m. 3x1,5 15 m (bouda koridor)


Stav (Kč) k 1.1.2022 k 31.12.2022 Rozdíl

Účet 59 523 Kč 106 884 Kč 47 361 Kč

Pokladna 2 248 Kč 7 866 Kč 5 618 Kč

Celkem 61 771 Kč 114 750 Kč 52 979 Kč
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• Speleovaky 13ks (sklad) Velký bederák 2ks, velký 5ks, střední 4, malý 2ks, kovárna 1x. 
Doplněno 2ks vak malý. Zrušeno 2ks vak malý. 


Inventární materiál 
• Aku kladivo – vrtačka Makita DHR243RFJ (10_2014) příslušenství: 1x nabíječka, 3x článek Lion 

18 V, sklíčidlo. (sklad)


• Kompresor Astra V32 E + příslušenství přídavný filtr. (Plánivy Slepičárna) 


• Měřící přístroj DistoX (Matěj), DistoX2 (sklad), DistoX2c (Honza)


• Motorová pila Husquvarna 435(10_2018) (sklad) 


• Čerpadlo KDFU 80 (NSK)


Speleologická činnost v ČR
Speleologické průzkumy a výzkumy pokračovaly na tradičních lokalitách: Šachta za Evropou a 
Indií, Nový Sloupský koridor, Amatérská jeskyně a Sloupsko–šošůvské jeskyně.

Celkem v roce 2022 proběhlo 49 akcí na domácích lokalitách, 18 akcí na základně a podíleli jsme 
se celkem na 4 zahraničních akcích.

Přehled účasti na pracovních akcích na jednotlivých lokalitách:
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Potápění v palmové propasti (Foto: V. Kaman)
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Nový Sloupský koridor
Na této lokalitě jsme se zaměřovali především na pozorování  vodních stavů a měření  teploty a 
konduktivity vody na vybraných místech.


Celkem na lokalitě proběhlo 5 akcí.


• 24. 4. Exkurze pro slovinské kolegy v rámci Speleofóra. Účast: Motyčka + exkurzanti.


• 30. 4. exkurze 12 osob z Krakowského speleoklubu. Účast: Kaman, Celý.


• 28. 5. exkurze v rámci oslav 30. výročí skupiny.Účast: Fryn A. + M.


• 30. 7. Kontrola vodních stavů, měření vody, 5. sifon otevřen. Účast: Mokrý, Gajdošík. 
• 13. 8. Exkurze. Účast: Pyka, Wyczałkowska.


• 14. 8. Exkurze pro 6 osob z Akademického Klubu Grotołazów (Kraków, Polsko). Účast: Pyka + 
exkurzanti.


• 1. 10. Kontrola vodních stavů, měření hodnot vody. Účast: Mokrý, Gajdošík.


• 22. -27. 9. Exkurze Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego. Účast: Fryn A. + exkurzanti 

Jméno
NSK 

Šachta 
Broušek

Šachta 
EI

Nová 
Amatérská

Sloupsko-
šošůvské

Ostatní 
(domácí)

Zahr. 
akce Základna Celkem

Vít Kaman 2 9 7 2 4 4 16 44
Jan Sirotek 1 2 8 4 8 3 15 41
Petr Celý 1 9 4 1 2 2 6 25
Tomáš Mokrý 3 6 5 2 1 17

Ludmila Ondrouchová 4 2 2 6 1 1 16

Ján Gajdošík 3 6 1 2 2 14
Zdeněk Motyčka 1 2 2 1 6 12
Martin Ondrouch 2 2 2 4 1 11
Tomáš Ondrouch 2 3 1 3 1 1 11
Petr Š. Janíček 2 1 1 4 1 9
Aleksandra Fryn 2 4 2 1 9
Maciej Fryn 1 4 2 1 8
Ema Otevřelová 1 1 1 2 1 2 8
Barbora Sirotková 1 1 3 1 2 8
Adam Pyka 2 1 1 1 1 6
Agnieszka Noculak-Pyka 1 1

Celkem 16 45 37 15 50 21 56 240
Akcí 9 13 15 4 17 4 18 80
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•26. 11. Kontrola vodních stavů, měření vody, 
vyčištění promazání zámku dveří štoly 8 sifon. 
Transport zbytečného materiálu ze Šošůvky. Účast: 
Mokrý, Gajdošík, Sirotek, Kaman. 

Šachta Za Evropou a Indií
Tato lokalita byla v roce 2022 hlavní pracovní lokalitou 
skupiny. Zaměřovali jsme se především na drobné 
výkopové práce na několika lokalitách. Celkem na 
lokalitě proběhlo 13 pracovních akcí.


•15. 1. Kopání v  sondě 3.19. Po této akci hloubka 
dosahuje přes 3 metry. Dno spadá někde pod jižní 
stěnu, sediment: písčitá hlína s  vápencovými 
ostrohrannými kameny. Rozšiřování ústí přepadové 
propasti v  Macošské chodbě . Účast: Celý , 
Ondrouchová, Ondrouch T., Ondrouch M., Svoboda, 
Barák, Pazderka, Kaman.


•19. 2. Kontrola výsledku rozšíření ústí Přepadové 
propasti v  Macošské chodbě. Průnik za nouzových 
podmínek a předpokladu, že na druhé straně je 
východ, by byl možný. Ale přidáme ještě jeden úder 
drtivé síly na protější stěně. Také sonda 3.19 stagnuje, 
j e j í dno 
vypadá na 

uzavření v  podobě litého masivu. Tedy pro 
utvrzení vrtáme tři díry a příště uvidíme 
výsledek. Účast: Celý, Kaman. 

• 5. 3. Vyčištění dna sondy 3.19 a nevypadá to 
vůbec nadějně, odkrývá se šikmo padající dno 
lité skály a sediment v úžící se mezeře od druhé 
stěny nevěstí nic nadějného. Účast: Mokrý, 
Celý, Kaman. 


• 24. 4.  Exkurze pro účastníky Speleofóra. Účast: 
Ondrouchová + exkurzant i . Demontáž 
teploměrů. Účast: Pyka, Wyczałkowska.


• 28. 5. Exkurze v rámci oslav 30 let skupiny. 
Účast: Celý, Fryn A., Fryn M.,  Forgáč, Lucka 
(Tartaros)


• 4. 6. Bádání v  Kulmové chodbě, pokus o 
zdolání koncového sifonu. Po 5 metrech plazení 
ve vodě to vzdáváme. Průzkum a změření 
P řepadové propast i , zaměření komínu 
v  Macošské chodbě před závalem. Ač to 
vypadá kompaktně, občas to padá. Účast: 
Mokrý, Sirotek, Kaman, Celý
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Měření teploty a konduktivity vody, Sloupský 
koridor, Turbína (Foto: J. Sirotek)

Bádání v chodbě Důchodové reformy, Šachta Za 
Evropou a Indií (Foto: J. Sirotek)
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• 18. 6. Sondování pod první 
š a c h t o u , s m ě r e m n a 
E l išč i nu j eskyn i , t edy 
o p a č n ý s m ě r n e ž j e 
plazivka. Třeba zde něco 
starci přehlédli, ale padá to. 
Účast: Gajdoš ík , Celý , 
Kaman. 


• 25. 6. Bádání na sondě pod 
šachtou. Moc to nejde, 
v  cestě s to j í obrov i tý 
ba lvan. Účast : Mokrý , 
Gajdošík.


• 9. 7. Bádání v  sondě pod 
š a c h t o u ( c h o d b a 
Důchodové reformy). Když 
to na nás z  vrchu, který již 
vypadal stabilně, spadlo, tak 
jsme toho raději nechali. Třeba to časem vymyslíme, jak to zabezpečit. Účast: Mokrý, 
Gajdošík, Sirotek, Celý, Kaman 

• 17. 9. Kontrola stavu bádališť pod šachtou, sonda 3.19 a Studna. Účast: Gajdošík, Kaman


• 19. 11. Započato hloubení sondy ve Studně, v  místě odtoku. Exkurze. Účast: Mokrý, 
Gajdošík, Barák L., Barák P., Svoboda, Ondrouchová, Ondrouch M., Janíček, Sirotková, 
Otevřelová. 

• 3. 12. Sonda v odtoku Studny, prohloubení cca 
1,5 m. Voda tam někde odtéká volným 
kanálem, ovšem asi úzkým. Těžilo se až nahoru 
do Sloupské chodby, jednak deponovaný 
materiál z minulé akce, i nově těžený v sondě. 
Účast: Mokrý, Gajdošík, Celý, Ondrouchová, 
Ondrouch T., Janíček, Svoboda, Crhák, Jurča, 
Bébar, Jakubec, Barák P., Hejl, Kaman, Lenka.


• 17. 12. Údržba pracoviště sondy v  odtoku 
Studny. Doprava delšího žebříku na spodní 
stupeň, výměna těžebních věder 2 staré za 2 
nové. Příprava na případnou povodeň, protože 
má přijít do týdne obleva a z napadlých hromad 
sněhu bude asi hodně vody. Účast: Celý, 
Kaman.


Amatérská jeskyně
I na této lokalitě pokračovala pravidelná měření 
teploty a konduktivity vod na vybraných lokalitách. V 
rámci exkurze do Sloupského koridoru bylo 
přestrojeno horní ukotvení žebříku v beníškově okně. 
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T. Mokrý v Kulmové chodbě, Šachta Za Evropou a Indií (Foto: J. Sirotek)

Úklid starých žebříků, Šachta Za Evropou a Indií 
(Foto: J. Sirotek)
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Proběhlo nekolik fotoexkurzí. Hlavní průzkumné úsilí bylo věnováno potápění v Konstantním 
přítoku (samostatná kapitola). Celkem zde proběhlo 13 akcí. Následuje přehled jednotlivých akcí:


•8. 1. Fotovýprava za dóm Roztoka a pak přes 
Absolonův dóm, zastávka na Punkvě s vyšším vodním 
stavem. Účast: Sirotek, Motyčka, Kaman, Anička, 
Ondra, Nicolka


•5. 2. Pozorování vodních stavů a měření hodnot vody 
v přítoku Sloupského potoka do Bludiště, v Tůni BK a 
v Konstantním přítoku. Voda tady má přes 7 stupňů. 
Ve Sloupské větvi má 1. jezero jen malou kaluž, tedy 
překonatelné bez namočení a 2. je zeširoka otevřeno. 
Účast: Mokrý, Celý.


•26. 2. Měření vody - Sloupský potok Bludiště, 
Šolimova mísa, Tůň BK, Konstatní přítok, Vývěr 
Punkvy. Je o poznání více vody, než před 14 dny. Je 
také odnesena zapomenutá Karolova flaška od Tůně 
BK. Účast: Mokrý, Celý, Kaman


•12. 3. Fotografická exkurze do Sloupského koridoru, 
oprava vystrojení žebříku v  Beníškově okně. Stavy 
vody v jezerech byly standardní, jen třetí příjemně 
překvapilo, mělo velmi málo vody. Turbína burácela, 
tedy nebyla zahlcená. Účast: Sirotek, Celý, Mokrý, 
Kaman, Flek, Fleková, Gregor.


•26. 3. Fotografická exkurze, odnesení naplavených 
hadic, drátů a vodících šňůr. Účast: Ondrouch T., 

Ondrouch M., Ondrouchová L., Janíček. 
• 2. 4. Potápění na lokalitě Konstantní přítok. J. 

Sirotek při sólo ponoru obnovil vodící šňůry a 
vyloučil možnost dalšího pokračování v dříve 
zkoumané puklině ve Velkém dómu, ale identifikoval 
jiné místo pro další postup. Ponor trval cca 75 minut, 
viditelnost cestou tam dobrá. Účast: Sirotek, Kaman, 
Ondrouch T., Ondrouch M., Ondrouchová L., 
Svoboda, 2 členové ZO ČSS 6-22 Devon.


• 15. 4. Další ponor na Konstantním přítoku, natažení 
100 m nové šňůry. Účast: Sirotek, Ondrouch T., 
Kaman, Svoboda + 4 další.


• 10. 5. Exkurze pro Gymnázium Vyškov. Účast: 
Sirotek + exkurzanti.


• 14. 5. Sólo ponor na Konstantním přítoku (Sirotek), 
dosaženo 43 metrů hloubky pod Vodním dómem. 
Cvičný ponor na vývěru Punkvy, natažení šňůry 
(Svoboda, Barák).  
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Podzemní Punkva v Amatérské jeskyni za 
vyššího vodního stavu (Foto: J. Sirotek)

T. Mokrý v Turbíně ve Sloupském koridoru 
(Foto: J. Sirotek)
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• 21. 5. Potápění na Konstantním přítoku (Kaman, Sirotek). Zdolání bahnitého svahu ve 
Vodním dómu nad volnou hladinou, uvázání lana. Nad svahem žádné volné pokračování 
není. Účast: Sirotek, Kaman, Gajdošík, Svoboda a spol.


• 26. 5. - Exkurze pro ZŠ Slunovrat v  rámci propagace Mezinárodního roku jeskyní a krasu. 
Účast Motyčka, Motyčková L., Motyčková Anička a děti ze ZŠ Slunovrat.


• 28. 5. Exkurze v rámci oslav 30 let skupiny - Bílá voda. Účast: Kaman, Pyka, Matuška, 
Matušková, Sirotek D., Otevřelová, Naumowicz, Poláček, Sabina + 2. 

• 17. 9. Exkurze na Bílou vodu. Účast: Sirotek + 2 Američané. 


• 5. 11. Kontrola stavů a měření hodnot vody Sloupského potoka v Bludišti, na podzemní 
Punkvě a v Konstantním přítoku. Konstantní přítok neteče, Zadní jezero lze překonat suchou 
nohou a má přítoky z pod západní stěny, asi Konstantní přítok. Účast: Mokrý, Celý.


• 31. 12. Exkurze - Ministerská. Účast: Mokrý + exkurzanti. 

Potápěčský průzkum Konstantního přítoku 
Konstantní přítok (dříve též nazývaný jako Malý vývěr) je znám prakticky od doby zpřístupnění 
Nové Amatérské jeskyně štolou z Pustého žlebu. Původní objevitelé se pravděpodobně při 
průzkumu dostali nejdále k Zadnímu jezeru, ale jedná se pouze o nezdokumentovanou spekulaci. 
Poprvé je tedy popisován až z éry činnosti Geografického ústavu ČSAV. 
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Konstantní přítok (Foto: J. Sirotek)
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Konstantní přítok je situován ve 
Východní Macošské větvi mezi 
Podzemním vývěrem Punkvy a 
Z a d n í m j e z e r e m . V e l m i 
pravděpodobně komunikuje také 
s hladinou, kterou lze zastihnout 
v úzké chodbičce pod dómem 
Rovné stropy. Název lokality 
patrně vychází ze skutečnosti, že 
množství vyvěrající vody (cca 1–
2 l . s e c - 1 ) j e z a r ů z n ý c h 
hydrologických okolností takřka 
neměnné a také vyvěrající voda 
je konstantě téměř křišťálově 
č istá. Hladina Konstantního 
p ř í t o k u j e t é mě ř t o t o žn á 
(nepa t r ně vyšš í ) s ú rovn í 
podzemní Punkvy v Zadním 
jezeru a leží na kótě 352 m n.m. 

Vzhledem k odlišné konduktivitě a teplotě vody je zřejmé, že jde o přítok Punkvy, se kterou se mísí 
již v okolí chodby mezi dómem Rovné stropy a vlastním vývěrem. Z výsledků barvících 
experimentů v Horním Suchdolském ponoru v roce 2006 a Kamenném ponoru v roce 2008 se 
velmi pravděpodobně jedná o přítok tzv. západních vod z oblasti Suchdolska. 

Prvotní speleo–potápěčský 
p r ů z k u m l o k a l i t y b y l 
pravděpodobně proveden již 
potápěči ze skupiny Trygon v 70. 
letech minulého století, kteří 
pronikli k místu, kde se podvodní 
chodba rozdvojuje (cca 25 m 
daleko od vývěru). Detailní 
průzkum byl proveden v roce 
1983 č l eny ZO ČSS 6-09 
Labyrint, kteř í v Amatérské 
jeskyni působili na základě 
dohody s Geografickým ústavem 
ČSAV. Během celkem č ty ř 
ponorů po tápěč i M i ros lav 
Měkota, Martin Mičan, Luděk 
Černík a   Štěpán Drobilík 
prozkoumali vodou zatopené 
chodby v celkové délce cca 350 
m, kdy ve vzdálenosti 270 m od 

vývěru zastihli volnou hladinu ve Velkém dómu. Dvě paralelní chodby mají převažující severní 
směr. Ve vzdálenosti 100 m se opět spojují a až do Velkého dómu pokračuje již jen jedna chodba. 
Chodby mají charakter kanálů s častými erozivními tvary s typicky kruhovým profilem. Po spojení 
obou chodeb se zhruba ve vzdálenosti 200 m od vývěru mění profil chodby na vertikální puklinu. 
Zatím co v přední části je dno chodeb pokryto na několika místech hladce opranými valouny 
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Před ponorem v Konstatním přítoku (Foto: T. Svoboda)

Typický profil chodeb v úvodní části Konstantního přítoku (Foto: J. Sirotek)
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kulmských drob, v zadní části se objevují vyřícené vápencové bloky a jemné jílovito–písčité 
sedimenty. Hloubka chodeb od vývěru až do Velkého dómu osciluje od 2 do 12 m. Během 
průzkumu byla pořízena mapa lokality. Lokalita následně zůstala opuštěná na mnoho let s 
výjimkou ponorů během mezinárodního tábora jeskynního potápění v roce 1999.  
Během našich potápěčských akcí na Punkvě jsme se vrátili i na Konstantní přítok. Během dvou 
ponorů v roce 2002 jsme opravili poškozenou vodící šňůru a pokusili se proniknout za Velký dóm. 
Dosáhli jsme hloubky takřka 30 m a identifikovali možné pokračování směrem proti proudu v úzké 
puklinovité chodbě na dně Velkého dómu. Na lokalitě jsme se potápěli ještě jednou za účelem 
kontroly vodících šňůr v roce 2007. K dalšímu obnovení potápěčských prací na Konstantnímu 
přítoku nás přivedly až výše popsané okolnosti, ale také motivace úspěchy, dosaženými při 
revizním průzkumu Šolimovy mísy v roce 2020.  
První ponor proběhl 2. 4. 2022. Vzhledem k nevelkým rozměrům podvodních chodeb a 
předchozím zkušenostem jsme se rozhodli uskutečnit jej jako sólový, pouze s minimální výstrojí (2 
x 7 l vzduchu) a za podpory malé skupinky nosičů z naší ZO a ZO ČSS 6-22 Devon. Lokalita je 
pohodlně přístupná přes Absolonův dóm a Bahnitá jezírka a transport výstroje nezabere více než 
30 minut. Během hodinového ponoru se mi podařilo opravit a převázat vodící šňůru až do Velkého 
dómu, a ještě nakouknout na jeho dno. Puklina, do které jsme se v roce 2002 sápali společně s 
Radkem Husákem je neprůlezná, ale o kousek vedle se mi podařilo najít průchozí pokračování v 
závalu na dně dómu. Vzhledem k omezené zásobě vzduchu jsem ale další postup nechal na příští 
ponor. 
Ten jsme zrealizovali o 14 dní 
později 15. 4. 2022 na Velký 
pátek. Tentokrát jsem se 
vybavil trojicí 12 l lahví se 
vzduchem a pro potřeby 
dokumentace jsem si s 
sebou vzal kameru GoPro. 
První lahev jsem použil jako 
čistě postupovou a zanechal 
jsem ji ve Velkém dómu. Po 
navázání nové šňůry jsem 
pokračoval do vytipovaného 
místa z předchozího ponoru. 
Po překonání úžiny mezi 
závalem a stropem chodby 
pronikl J. Sirotek do vyšší 
puklinovité chodby směřující 
na sever a postupně klesající 
až do maximální hloubky 
41,8 m, kde se mi zdálo, že 
už by se mohlo jednat o koleno sifonu. Charakter chodeb je podobný jako ve vstupní mělké části - 
tlakové kanály se střídají s puklinami. Směr je pořád přibližně stejný, tedy na SSV. Celkem jsem 
během druhého ponoru natáhl 70 m nové šňůry a ponor ukončil v hloubce 35 m ve větší prostoře. 
Další ponor (14. 5. 2022) byl věnován zmapování nově objevených prostor, a protože šla práce 
pěkně od ruky, byl dostatek času pokračovat z koncového místa dále. Bohužel odhad, že sifon se 
již začne zvedat se ukázal jako mylný. Chodba znovu klesla až do hloubky 43 m. Její dno je 
pokryté krásně omletými valouny, které signalizují postup proti toku vody. Po cca 30 m se chodba 
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V. Kaman při ponoru v Konstantním přítoku (Foto: J. Sirotek)
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rozšiřuje do větší prostory. Sifon vypadá, že pokračuje vlevo pod kulisou, ale profil je značně 
zmenšený nahrnutými valouny. Druhá možnost pokračování vede strmě vzhůru komínem, který 
ale také není kdovíjak velký. Celková délka ponoru přesáhla dvě hodiny.  
Během třetího ponoru se J. Sirotek na chvíli vynořil ve Velkém dómu a podrobně si prohlédl 
prostoru nad hladinou. Na jejím severním okraji je patrné ústí dvou komínů, přičemž do 
východnějšího z nich by se dalo s trochou štěstí vylézt po strmém hlinitém svahu.


Další ponor 21. 5. 2022 proběhl ve dvojici Kaman, Sirotek. Potápěči byli vybaveni lanem a 
smyčkami. V úvodních částech nechávám Kajmana plavat jako prvního, aby si užil kroucení se v 
úzkých chodbách s křišťálově čistou vodou. Od křižovatky na 100. m začali potápěči s 
přeměřováním polygonu, aby ověřili přesnost historické mapy a mohli případně lépe lokalizovat 
polohu koncového bodu vůči Západní Macošské větvi. Ve Velkém dómu odložil J. Sirotek lahve a 
ploutve a V. Kaman je věší na chatrné vyvázání vodící šňůry. J. Sirotek zahájil výstup po strmém 
hliněném svahu. Ve výšce 5 m se sklon začíná zmenšovat a svah přechází do krátké horizontální 
chodby, která po několika metrech končí v sedimentech pod sintrovou kupou. Byl odebrán vzorek 
sedimentů, který byl později předán na rozbor kolegům z ČGS.


Další akci na Konstantní přítok se již v tomto roce nepodařilo uskutečnit. Přesto lze konstatovat, 
že se pořád jedná o nadějnou lokalitu, byť takřka na hranici potápěčských možností. Celkem se 
podařilo objevit 130 m nových chodeb směrem proti proudu a vzdálenostně se dostat na úroveň 
Západní Macošské větve. Přesnou polohu koncového místa máme v plánu ověřit s pomocí 
radiomajáku. Zajímavá je hluboká úroveň zatopených chodeb, která odpovídá nejnižší úrovni 
chodeb podzemní Punkvy. Zde jsme velmi zvědaví, jestli analýza vzorků sedimentů pomůže 
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napovědět něco o stáří a genezi těchto chodeb. K zodpovězení otázky ohledně průběhu 
západních přítoků Punkvy nás čeká ještě hodně 
práce, ale ze zkušeností víme, že každý malý 
krůček se počítá. Takže zůstáváme optimističtí a 
těšíme se na další potápěčské akce i případné 
pokusy v ponorové oblasti poblíž naší základny. 

Sloupsko-šošůvské jeskyně
V průběhu roku jsme podnikli celkem čtyři akce na 
této lokalitě věnované jednak pokračování 
mapování a jednak potápěčskému průzkumu: 


• 5. 6. Mapování Wankelových jeskyní 
v Nágelově propasti. Účast: Sirotek, Hejl.


• 26. 6. Pokračování v mapování Wankelových 
j e s k y n í , něk t e r é p rů l e z y j s o u z d e 
nekonfekčních rozměrů, tedy všichni tam 
neprolezou. Po zdolání kratšího stupně cca 7 
m s  vodopádem odtékajícím do sifonu, 
pokračujeme volně po šikmině, později na 
laně cca 15 m vysoký stupeň, nad kterým se 
nalézá labyrint Wankelových jeskyní. 
Zaměřeno vše cca 81 metrů. Účast: Sirotek, 
Hejl, Kaman. 
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Situace Konstantního přítoku v Amatérské jeskyni

R. Hejl při mapování Wankelových jeskyní ve 
Sloupsko-šošůvských jeskyních (Foto: J. Sirotek)
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• 6. 8. Palmová propast. Transport potápění. Palmová propast měla nízký stav, ale Spojovací 
chodba do Černé propasti je volná jen do 1/3. Hladina v  propástce, kde bylo nalezeno 
spojení do Nového Sloupského koridoru byla kleslá cca 
skoro 2 metry, ale vlivem nočních, ranních dešťů začíná 
stoupat. Sirotek po ¾ hodině se vynořuje a obnovil 
šňůru i přes 5. sifon. Viditelnost do 0,5 m. Účast: 
Sirotek, Ondrouchová, Ondrouch M., Celý, Kaman. 

• 24. 9. Sólo ponor J. Sirotka v přítokovém sifonu Černé 
propasti. Špatná viditelnost (0,3 m). Dosaženo 
vzdálenosti 50 m směrem SSV, max. Hloubka 9,5 m. 
Krizová situace se zamotáním do šňůry. Účast: Sirotek, 
Ondrouch T., Ondrouch M., Ondrouchová, Janíček, 
Otevřelová, Sirotková.  
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J. Sirotek před ponorem v přítokovém sifonu v Černé propasti (Foto: P. Š. Janíček)

Situace mezi Wankelovým jezírkem a 
Černou propastí

Ponor z palmové propasti (Foto: V. Kaman)
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Ostatní lokality
Mimo prací na výše zmíněných lokalitách 
proběhly tyto akce:


• 26. 3. jeskyně Jarní - V  zákrutu pod 
Novoroční jeskyní jsme loni  pod 
skalními stěnami odhalili „mastný flek“. 
Tak nám to vrtalo hlavou, až jsme se 
vyrazili na to podívat. Po zahloubení 
dna otvoru jsme se dostali do nízké 
síně, která má hned tř i možné 
pokračování, ale které je to pravé? Asi 
se tu již bádalo, nalevo za vchodem je 
ve snížení vidět zrezivělá lopata. To 
sem asi zvířátka, která zde viditelně 

mají noru (jezevec, liška), nezavlekla. Účast: 
Mokrý, Sirotek, Sirotková, Kaman, Ondra, 
Nicolka.


•9. 4 . jeskyně Vinšulka a jeskyně č. 157 - 
úklid jeskyně v rámci Úklidu krasu. Účast: 
Celý, Kaman, Gajdošík, Fryn M., Fryn A.


•9. 4. Staré skály - úklid jeskyně. Účast: 
Motyčka, Sirotek, Anička, Ondra, Nicolka.


•29. 4. důl Hraničná - speleopotápěčská 
exkurze a výcvik adeptů na jeskynní potápěče. 
Účast: Sirotek, Svoboda, Barák P.


•28. 5. jeskyně Sedmnáctka a Řečiště - 
exkurze v rámci oslav 30 let skupiny. Účast: 

Sirotek, Motyčka, Ondrouch, Ondrouchová, 
Jančar, Marvin (Tartaros) + děti.


• 15. 7. Vývěr Říčky - ponor J. Sirotka ve 
spolupráci s L. Slezákem, Správou 
CHKO a ČGS. Rekognoskace lokality do 
hloubky 25,5 m, odebrání vzorků vody, 
měření hodnot vody.


• 16. 7. Hankensteinova propast - Nácvik 
SRT. Účast: Ondrouchová, Ondrouch T., 
Ondrouch M., Janíček.


• 16. 7. Michalova jeskyně - kopání kostí 
v rámci paleokempu. Účast: Sirotek, 
Pazderka, Pazderková, Nicolka, Ondra, 
Vojta.


• 13. 8. Hankensteinova propast - 
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Bádání v jeskyni Jarní (Foto: J. Sirotek)

P. Barák při ponoru v dole Hraničná (Foto: J. Sirotek)

Exkurze do jeskyně Sedmnáctka (Foto: J. Sirotek)
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Nácvik SRT. Účast: Sirotek, Sirotková, Otevřelová.


•22. - 27. 9. Exkurze pro 7 osob ze Sopocki Klub 
Taternictwa Jaskiniowego. Účast: Aleksandra Fryń 
(průvodce). Horní Suchdolský ponor (průvodce: 
Aleksandra Fryń), Rudické propadání (průvodce: 
Aleksandra Fryń), NSK (průvodce: Aleksandra Fryń), 
Býčí skála. Maciej - zakladna.


•25. 9. Piková dáma - Spirálka - exkurze Mladého 
jádra spojená s focením. Účast: Sirotek, Vrabcová, 
Ondrouchová, Ondrouch M., Janíček, Sirotková, 
Otevřelová.


•19. 11. Sedmnáctka - exkurze. Účast: Ondrouchová, 
Ondrouch M., Janíček, Otevřelová, Sirotková.


•28. 12. Bory, důl Hatě - exkurze. Důl je docela 
rozsáhlý, přes kilometr chodeb zde jistě bude. Střídají 
se zde dobývky velkých rozměrů s prorážkami malých 
rozměrů, ale i ve třech patrech. Cca 70 m hluboko je 
vodní hladina, důl ale pokračuje údajně do hloubky 
dalších 70 m pod vodou. Sestupuje se šikmo 
ukloněnými (cca 60-80°) svážnicemi (dobývkami) 

pomocí SRT. Účast: Ondrouchová, Ondrouch M., Janíček, Kaman, Mertlík (Liberec).


• 30. 12. jeskyně Pod Hradem - exkurze do této jeskyně začala hledáním od hradu Blansek, což 
bylo dobrodružné, a hlavně úplně mimo. Stačilo se zeptat Raďase na lanovce. Horizontální 
jeskyně cca 100 m dlouhá, je zajímavá pro archeology a hledače pokladů. Bádalo se zde 
kopáním v zadní části a v chodbě levé stěny, přecházející do komínu. Jeskyně je uzamčena, 
klíče byly zapůjčeny správou CHKO. Účast: Mokrý, Gajdošík, Sirotek, Celý, Kaman, Ondra, 
Nicolka.
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E. Otevřelová při nácviku SRT  
v Hankensteinově propasti (Foto: J. Sirotek)

Bory, důl Hatě (Foto: P. Š. Janíček)
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Jeskyně Yum-Kaax (Foto: Z. Motyčka)
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• 31. 12. jeskyně Pod Hradem - exkurze. Účast: Ondrouchová, Ondrouch T., Ondrouch J., 
Pazderka, Pazderková, Vojta. 

Speleologická činnost v zahraničí
V roce 2022 se naši členové zúčastnili 2 expedic (Mexiko, Černá Hora) a 2 menších zahraničních 
výprav (Bulharsko, Rumunsko).

Mexiko - Xibalba 2022
Ve dnech 27. ledna až 13. února 2022 
se uskutečnila v  pořadí 23. expedice 
České a Slovenské speleologické 
společnosti na mexický poloostrov 
Yucatan. Jako v  předchozích letech 
b y l o h l a v n í m c í l e m v ý p r a v y 
p o k r a č o v á n í e x p l o r a c e a 
dokumentace jeskynních systému 
v oblasti tzv. Mayské Riviery, zejména 
v okolí městečka Akumal. Expedice se 
za Pustý žleb zúčastnili Zdeněk 
Motyčka, Jan Sirotek. Vít Kaman.  
Oproti minulým letům odlétáme 
tentokráte všichni v  jedné skupině ve 
stejný čas a stejným letadlem. Může 

za to nově zřízená přímá letecká 
linka Vídeň – Cancún, což činí 
cestování do vzdálené destinace 
opět o něco příjemnější. Další 
příjemná změna nás čeká v Tulumu, 
kde se nám podařilo domluvit 
bydlení v  domě našeho dávného 
přítele Bila Phillipse, který sice již 
několik let není mezi námi, ale jeho 
partnerka Sabina nám ochotně 
prostory v  domě , i za cenu 
vlastního uskromnění pronajala. 
Získali jsme tak kromě komfortního 
bydlení rovněž perfektní zázemí pro 
čištění, sušení a uložení výstroje, 
jakož i společenská setkávání a 
nezbytné barbecue.     

První dny bádání dělíme naši pozornost mezi potápění a pokračování v Yum Kaax. Pod vodou 
zkoušíme štěstí v  jeskyni Tum Ben Ha, kde jsme již v  roce 2021 uskutečnili tři ponory, během 
nichž jsme přemapovali známé části jeskyně v délce cca 700m. Nyní, zde postupně objevujeme 
další desítky a stovky metrů pokračování a mapujeme suchou část jeskyně. Kromě toho nám 
majitel pozemku Alonso ukazuje i dva další cenoty nacházející se na jiném jeho pozemku, jen 
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V. Kaman při ponoru v jeskyni Yot (Foto: J. Sirotek)

M. Manhart a P. Chmel v jeskyni Yum-Kaax (Foto: J. Sirotek)
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několik desítek metrů od cesty. Také ze vzdálené jungle máme pozitivní zprávy, neboť zjišťujeme, 
že přístupová cesta k  jeskyni Yum Kaax je až na několik padlých stromů perfektně prosekána. A 
jelikož již víme, kde si v Tulumu půjčit motorovou pilu, je i tento drobný problém během několika 
následujících dnů vyřešen. 


Jedním z  letošních úkolů je pořídit kromě fotografické dokumentace také dostatek filmového 
materiálu pro krátký film o fenoménu Yum Kaax. O zatopených jeskyních systémech byla 
v minulosti natočena celá řada dokumentů, včetně dvou našich vlastních), ale ze suchých jeskyní 
se filmové dokumentace nedostává. 


Do týmu přibíráme mexickou kolegyni Alondru Fernandez Salazar a nejprve filmujeme 
v prostorách jeskyně objevených v minulých letech a posléze se přesouváme do vzdálených částí, 
kde bychom rádi natočili objevování v  přímém přenosu. Filmování věnujeme několik dnů a 
objevujeme při tom více než půl kilometru nových prostor, včetně krásného dómu Nem Tu.


Další dny potápění v Tum Ben Ha znamenaly sice několik stovek nových metrů objevů, ale také 
definitivní konec jeskyně. Dosažené délka činí 1 478 m. Obracíme tedy pozornost na dva nové 
cenoty, které pracovně nazýváme Alonso 1 a Alonso 2. Již při prvních ponorech je jasné, že se 
zde v minulosti rovněž někdo potápěl, ale bohužel, kromě několika desítek metrů natažené šňůry 
po sobě nic nezanechal, takže ani majitel obou cenotů neměl o těchto snahách tušení. Další 
ponory jednak mapujeme existující šňůru a postupně přidáváme další stovky metrů objevených 
prostor. Po několika ponorech sice není výsledkem rozsáhlý mnohakilometrový systém, ale další 
pomyslný kamínek do složité mozaiky zdejšího podzemí v podobě dvou zmapovaných cenotů – 
Yot s délkou 346 m a Fish Spa s délkou 314 m. 
Díky vysekané cestě do vzdálené džungle se v mezičase rozhodujeme vrátit do prostor systému 
Sak Kay, kde jsme v  letech 2014 – 2016 objevili více než 13 km podvodních chodeb. 
Uskutečňujeme několik ponorů v cenotu Tu, během kterých objevujeme 300 m nových prostor, ale 
zároveň zjišťujeme, že systém sice skýtá možnosti na další objevy, které však budou muset býti 
vykoupeny úmornou dřinou při sekání cest, nošení těžké výstroje daleko do jungle a dlouhými 
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Mapová dokumentace cenotu Tumben Ha
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ponory. Pro letošek zde od dalšího potápění upouštíme, ale v budoucnu bychom se sem rádi 
vrátili.  
Jako již mnohokráte ve zdejších jeskyních se opět potvrdila stará pravda, že nikdy nemůžeme 
s  jistotou říci, že jeskyně už nikam nepokračuje. Může-li totiž být v  prostoru mezi dvěma 

chodbami chodba třetí, tak tam 
s velkou pravděpodobností bude. To 
se opět ukázalo v  případě objevu 
prostory zvané Cirgulo v jeskyni Yum 
Kaax, kde jsme zpočátku měli dojem 
že jen oblézáme skalní kulisu a 
zákonitě se musíme dostat do 
známých prostor, ale opak byl 
pravdou. Kruhov i tá prostora , 
rozdělena skupinami stalagnátů a 
skalními pilíři do několika menších, je 
zatím posledním objevem v jižní části 
jeskyně. 
Poslední dny pobytu se ještě 
rozhodujeme zrevidovat suché 
prostory pod cenotem Mayan Steps, 
kde jsme se v  roce 2016 vynořili při 
potápění v systému Sak Kay, což se 

nám ve finále daří jen částečně, neboť zjišťujeme, že se jedná o rozsáhlý labyrint a navíc nám ve 
zdejším mokrém prostředí postupně přestaly fungovat obě Dista. 
Celkem se během roku 2022 podařilo objevit více než 700 nových podvodních částí v jeskyni Tum 
Ben Ha, jejíž celková délka dosáhla 1 478 m a dalších cca 300 m v cenotech Yot a Fish Spa. Více 
než 1, 5 km km suchých chodeb se podařilo objevit v systému Yum Kaax, jehož délka dosáhla 11 
187 m. 
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Jeskyně Mayan Steps (Foto: J. Sirotek)

Jeskyně Yum-Kaax (Foto: J. Sirotek)
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15th Balkan cavers camp, Dryanovski monastery 
Ve dnech 29. 6. – 3. 7. 2022 se Petr Celý a Vít Kaman jako jediní dva čeští jeskyňáři zúčastnili 
balkánského speleokempu v Bulharsku a cestou zpět se podívali i do Srbska. Stejné akce se 
zúčastnili také A. a M. Frynovi z Polska. 
Už patnáctým rokem se koná setkání jeskyňářů na Balkáně, které putuje po jednotlivých zemích a 
krasových oblastech. Tentokrát výběr padl na Bulharsko, kde domácí jeskyňáři nabídli krasové 
oblasti v  okolí měst Dryanovo, Gabrovo, Veliko Tarnovo. Základnou pro tento cavers camp se 

stalo údolí s archelogicky významnou 
jeskyní Bacho Kiro a cirkevním 
objektem Drjanovský monastier. 
Oblast je situovaná na severních 
svazích Staré Planiny, což je 
geologický útvar táhnoucí se takřka 
přes celé Bulharsko od východu na 
západ.  
Tento mítink nabídl během 4 dní 
exkurze do jeskyní v  okolí, seznam 
obsahova l ce l kem 8 j eskyn í 
s udávanou délkou od 2,7 po 5 km. 
N a v še c h n y s e s a m o z ře j mě 
nedostalo, protože k  většině se 
dojíždělo desítky kilometrů a den má 
na exkurze jen cca 8 hodin. Účast 

byla mezinárodní, krom domácích se 
vyskytovali ještě Rumuni, Slovinci a nejpočetnější Poláci.


Na začátek byla navštívena jeskyně Andaka, která měla 
ze seznamu deklarovanou největší délku 5 km. Jeskyně 
ústí jako vyvěračka do končícího kaňonu říčky Anaka. 
Asi souvisí i z  jeskyní Bacho Kiro, která má vchod o 
něco výš ve skalním masívu. Do roku 1979 poskytovala 
Dryanovu pitnou vodu, což je patrné dle betonových 
koryt vedoucích hluboko proti aktivnímu toku. Z jeskyně 
jsme viděli cca 1 km.  Jeskyně vede hluboko pod 
planinu Strazhata a hypoteticky je deklarováno hned 
několik odvodňovacích směrů od obcí Dolni Varpishta, 
Donino a Kostenkovtsi, což by byl potenciál i na víc jak 
20 km systém.  
Další navštívenou jeskyní byla Troana. Nalézá se pod 
Belyakovo planinou v  Emenské oblasti. Na povrchu 
v  kopcích to moc krasově nevypadá, nebýt několika 
závrtů. Jeskyně má poměrně jednoznačný průběh, po 
průniku úzkým skalním jícnem na dně závrtu a 
překonání vstupních závalů se jeskyně otevře do 
klesající chodby velkých rozměrů, která je po 2 km 
ukončena malým bahnitým sifonem.  
Jeskyně Izvorat (Vodnata pestera) je vývěrová jeskyně 
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Na exkurzi v jeskyni, zleva: P. Celý, A. Fryn, V. Kaman, M. Fryn (Foto: 
archiv V. Kamana)

Jeskyně Izvorat (Foto: P. Celý)
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do řeky Yantra, nedaleko stejnojmenné vsi. My sestupujeme k jeskyni do kaňonu od obce Ivanili. 
Po několika desítkách metrů za vchodem konečně můžeme konstatovat, že jsme v jeskyni, jakou 
tady na Balkáně očekáváme. Hluboká chodba prořízlá vodním tokem meandruje až do míst, kde 
musíme vystoupat do horních pater, abychom obešli sifon. Později procházíme dóme s bivakem 
po několika stovkách metrů se vracíme na traverzování nad hluboko zařízlém aktivním toku, který 
postupně stoupá až ke koncovému přítokovému sifonu. V sifonu probíhá potápěčský průzkum. 
Celkově je v jeskyni 3,1 km chodeb.  
Na závěr setkání navštěvujeme turisticky zpřístupněnou část jeskyně Bacho Kiro, kde jsou 
nejzajímavější archeologické nálezy. Jeskyně je zpřístupněná pod úsporným osvětlením, bez 
průvodce. Celková délka i z nepřístupnými částmi je udávána 3,6 km. Později ještě samostatně 
navštěvujeme Emenský kaňon a vybetonovanou část stejnojmenné jeskyně. Do dalších 2,9 km 
chodeb přístupných v  jeskyňářském už nejdeme. Emenský kaňon je krásná soutěska, turisticky 
takřka nenavštěvovaná. Cestou k vodopádu pozorujeme zbytky dřevěných lávek, které asi sloužili 
pro turistický chodník nade dnem.  
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P. Celý před Emenskou jeskyní (Foto: V. Kaman)
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Expedice Medúza, Černá Hora
Na konci srpna 2022 se uskutečnila již 19. expedice na planinu Đalovića v Černé Hoře, 
organizovaná českými jeskyňáři ve spolupráci s kolegy z Polska a Srbska. Naše průzkumy 
pokračovaly v návaznosti na 19 let systematického působení v této oblasti (Sirotek 2004–2022). 
Letošní expedice měla dva hlavní cíle: 

1. Potápěčský průzkum vyvěračky Juriško vrelo 
2. Dokončení fotografické a mapové dokumentace jeskyně Gornji Ponor 

Juriško vrelo 
Juriško vrelo je výrazná vyvěračka nacházející se v pravé stráni kaňonu Đalovića klisura, 1 km 
východně od vývěru Glava Bistrice (vývěr říčky Bistrica). Juriško vrelo je vývěrem vod řeky 
Boroštica, která se zanořuje na planině Pešter. Vody vyvěrají zhruba 15 m nad úrovní dna kaňonu 
z mohutného suťoviska. Vchod do jeskyně leží cca o 50 m výše a byl objeven během expedice 
Medúza 2006 našimi kolegy. Vstupní část jeskyně má charakter přepadového okna, které je 
zjevně aktivní při vyšších vodních stavech. Nízkou chodbou lze proniknout přes jezero do horní 
části propasti, která pokračuje do velkého dómu, na jehož dně se nachází rozlehlé jezero 
přítokového sifonu a po několika desítkách metrů kaskád aktivního toku také odtokový sifon. 
Vstupní části byly prozkoumány a zdokumentovány během expedic v letech 2008 a 2012. 
Souvislost odtokového sifonu s vývěrem v kaňonu byla prokázána barvícím experimentem. 
První pokus o překonání přítokového sifonu podnikl v roce 2007 Jiří Čermák, vybavený pouze  2 x 
7 l dvojčetem se vzduchem. Podařilo se mu dosáhnout hloubky 50 m a prozkoumat obrovský 
tunel se silným proudem vody do vzdálenosti 150 m. V roce 2008 jsme se k sifonu vrátili s většími 
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Účastníci expedice Medúza 2022 (Foto: J. Sirotek)
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lahvemi a podařilo se pokročit 
do celkové vzdálenosti 350 m. 
Další průzkum pokračoval po 
delší odmlce až v roce 2012. 
Radoslav Husák vybavený 
rebreatherem Revo společně s 
Janem Sirotkem (otevřený 
o k r u h , t r i m i x ) p ře k o n a l i 
přítokový sifon a vynořili se v 
komoře s volnou hladinou a 
komínem, který ale nebylo 
m o ž n é z d o l a t . H l a v n í 
pokračování jeskyně bylo 
zjevně v dalším, druhém sifonu. 
V tom tomto místě jsme další 
p r ů z k u m u k o n č i l i p r o 
technickou náročnost, velkou 
délku prvního sifonu a velmi 
silný proud vody v něm. Jedinou možností dalšího pokračování průzkumu bylo vrátit se sem s 
lepším vybavením (rebreathery, podvodní skútry). V sifonu se od té doby nikdo nepotápěl. Jedinou 
dokumentací prvního sifonu byl paměťový náčrt zhotovený na základě měření azimutů a 
odhadování vzdáleností. 

Pro letošní expedici jsme dali dohromady trojici 
potápěčů vedenou Petrem Chmelem (ZO ČSS 
1-10 doplněným o dva srbské potápěče z 
Bě lehradu: Mati ju Petkoviće a Lazara 
Obradoviće, kteří měli také zkušenosti s 
jeskynním potápěním s rebreathery. Náročnému 
transportu objemného a těžkého vybavení 
speleopotápěčů do jeskyně se první den 
účastnil celý expediční tým. Alespoň část 
námahy nám usnadnili dělníci pracující na 
stavbě lanovky v kaňonu, kteří nám svezli 
náklad k horní stanici lanovky. Hned první den 
se také uskutečnil první ponor. Petr a Matija 
proplavali první sifon a natáhli novou šňůru 
(stará byla kompletně potrhaná). Druhý ponor 
následující den byl kompletně věnován 
mapování prvního sifonu, který je dlouhý 376 
m. I tak měl Petr prostor pokusit se prozkoumat 
i druhý sifon. Ten byl překvapivě krátký 
(pouhých 50 m) s maximální hloubkou 13,5 m. 
Za sifonem jeskyně pokračovala mohutnou 
chodbou 6 – 18 m vysokou a 6 – 12 m širokou. 
Dno bylo pokryté skalními bloky a celý úsek byl 
protékán řekou vyvěrající z dalšího, v pořadí již 
třetího, sifonu. Ten byl od druhého vzdálen cca 
200 m a těsně před ním byl ve stropě chodby 
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P. Chmel před zanořením do přítokového sifonu v j. Juriško vrelo 
(Foto: J. Sirotek)

Jeskyně Juriško vrelo (Foto: J. Sirotek)
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lokalizován výrazný komín. 
Poslední útočný ponor se odehrál po jednodenní odpočinkové přestávce. Osvědčená dvojice 
potápěčů proplavala první a druhý sifon a potom Matija pomohl Petrovi odtransportovat jeden 
rebreather a záložní lahve od druhého ke třetímu sifonu. Petrovi se ve třetím sifonu podařilo 
natáhnout 165 m a dosáhnout hloubky neuvěřitelných 67 m (637 m n. m.). V nejzazším 
dosaženém místě se zdálo, že sifon se již začínal zvedat. Petr cestou zpět nově objevené prostory 
zmapoval, zatímco Matija mapoval suchou část mezi druhým s třetím sifonem. 

N e j tě ž š í m ú k o l e m a l e zů s t a l 
retransport veškerého materiálu z 
jeskyně do tábora. Celkem jsme 
museli u jeskyně vytahat, v kaňonu 
omýt a posléze vynosit k horní stanici 
lanovky 17   přetěžkých transporťáků. 
Do transportu se zapojil opět celý 
expediční tým během posledního dne. 
V Juriško vrelu se podařilo objevit 675 
m nových chodeb a celková délka 
jeskyně tak dosáhla 781 m př i 
denivelaci 93 m. 
Nově objevené pokračování jeskyně 
Juriško vrelo je velmi zajímavé svojí 
prostorovou polohou vůči kaňonu 
Đalovića klisura a ostatním známým 

jeskyním. Vypadá to, že podzemní tok řeky Boroštice nemá nic společného s jeskyněmi Đalovića 
pećina a Gornji ponor a že tato říčka "podtéká" kaňon ve směru od svých ponorů na planině 
Pester. Toto by znamenalo významný potenciál dalších podzemních kanálů v oblasti severně od 
známých jeskyní v kaňonu Đalovića klisura. Další potápěčský průzkum jeskyně Juriško vrelo bude 
vyžadovat ještě více speciálního vybavení a pečlivého plánování s ohledem na dekompresní 
postupy, ale zjevně je realistický.  
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Jeskyně Gornji ponor (Foto: P. Š. Janíček)

Mapa jeskyně Juriško vrelo
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Jeskyně Gornji ponor (Foto: J. Sirotek)
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Jeskyně Gornji ponor  
Tato jeskyně byla objevena již v roce 1976. Vstupní část byla detailně popsána včetně pořízení 
mapy v roce 1994 autory Đurovićem a Lješevićem. Ti ji označují jako jedem ze tří ponorů v kaňonu 
nad Ďáblovými jezírky (místo, kde se nachází hlavní vchod do jeskyně  Đalovića pećina). Jeskyně 
byla prozkoumána do vzdálenosti 35 m a hloubky 12,5 m. Jeskyně byla označena jako horní 
ponor (gornji ponor), což se později převzalo jako název jeskyně, byť se o ponor zjevně nejedná. 
Je zřejmé, že jeskyně byla v osmdesátých letech navštívena srbskými jeskyňáři z klubu SOPSB 
(Speleološki odsek Planinarskog Saveza Beograda) během jejich expedic do jeskyně Đalovića 
pećina. Nicméně z této doby neexistují žádné dokumenty, do jaké míry (vzdálenosti) byla jeskyně 
v té době prozkoumána. My jsme vchod do jeskyně identifikovali během expedice v roce 2004, 
ale o další průzkum jsme se nesnažili. 

Další průzkum jeskyně byl proveden polskými 
jeskyňáři ze Speleoklubu Olkusz během jejich 
náhodné návštěvy kaňonu   Đalovića klisura v 
roce 2011. Podařilo se jim prolézt úzkými 
chodbičkami ve vstupní části a proniknout do 
chodeb mohutných rozměrů, charakterem 
podobným chodbám v jeskyni Đalovića pećina. 
V průzkumu jeskyně pokračovali během čtyř 
dalších expedic v letech 2012, 2013, 2017 a 
2022. Pro označení jeskyně byla postupně 
používána další jména: "Zavet ćutanja" (Závazek 
mlčení) a "Nad źródłem 3" (Nad Vývěrem 3). Od 
polských kolegů se nám nepodařilo získat 
jakékoliv podrobnější informace ani mapy jejich 
objevů, byť jsme se je několikrát snažili 
kontaktovat s žádostí o spolupráci a prosbou, 
aby respektovali naše dlouhodobé systematické 
působení v oblasti. Nepomohl ani apel na místní 
speleology, aby průzkumy v kaňonu Đalovića 
klisura lépe koordinovali. Jediným výstupem 
činnosti polských kolegů tak zůstalo video 
publikované na YouTube. Rozhodli jsme se tedy, 
že se do jeskyně sami vypravíme a řádně ji 
zdokumentujeme, aby byl jasný její vztah k 
okolním jeskyním. 
První část měřických prací jsme provedli během 
minulé expedice v roce 2021, kdy jsme zaměřili 

a pořídili základní fotodokumentaci zhruba 1 km z celkové odhadované délky jeskyně 2 km 
(Sirotek 2022 a). Začali jsme používat vlastní název "Tajná jeskyně" (Tajna pećina), jednak na 
základě tajností, které s objevy Poláci dělali a podruhé z důvodu, že název Gornji ponor je trošku 
zavádějící, když se o ponor zjevně nejedná. Nakonec jsme se ale rozhodli respektovat původní 
název daný srbskými objeviteli. Cílem letošní expedice bylo dokončit mapovací práce a pořídit 
kvalitní fotodokumentaci. 
Vzhledem k početnému týmu se nám podařilo letos sestavit hned tři mapovací družstva, a tak šla 
práce pěkně od ruky. Během tří dnů se nám podařilo technologií DistoX se zákresem do PDA 

32

Jeskyně Gornji ponor (Foto: J. Sirotek)
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přímo v jeskyni zaměřit celkem 2,7 km chodeb ve čtyřech hlavních větvích jeskyně. Na základě 
těchto měření byla sestavena podrobná mapa jeskyně v měřítku 1:200. Dvě samostatné akce byly 
plně věnované focení. 
Morfologie jeskyně Gornji ponor je velmi 
podobná vstupním spodním a středním patrům 
jeskyně Đalovića pećina. Vchod se nachází v 
nadmořské výšce 819 m n. m. a jeskyně začíná 
prudce ukloněným kanálem, jehož dno je pokryté 
jemně ohlazenými velkými vápencovými valouny. 
P o k r a č o v á n í j e p a k t v o ř e n o s p l e t í 
vykorodovaných chodbiček, které sledují lépe 
rozpustnější vrstvy vápenců. Tyto partie bývají 
zjevně často zcela zaplavovány vodou, která 
může pocházet z kaňonu. Celkový charakter ale 
jasně svědčí o tom, že se jedná o vývěr vod do 
kaňonu podobně jako v případě jeskyně Đalovića 
pećina. Po 300 m se vstupní kanály otevírají do 
mohutné chodby směřující k JV, která pokračuje 
asi 100 m, kde je zakončená zabahněným 
klesajícím kanálem. Ten se rozvětvuje do dvou 
chodbiček. Na konci jedné z nich je sifon, který 
pravděpodobně   komunikuje s pravou větví 
jeskyně Srednji ponor (Prostřední ponor), která 
se nachází v kaňonu zhruba 100 m pod jeskyní 
Gornji ponor. 
Pokud ze vstupních kanálů zahneme do Hlavní 
chodby doleva směrem na sever (Severní 
chodba - Northern Corridor), tato se posléze 
stočí na východ a její profil se výrazně rozšíří a 
zvýší. Dno chodby je pokryté vysokým nánosem hlinito–písčitých sedimentů. Chodba dále 
výrazně klesá do "suchého" sifonu až k nejnižšímu místu celé jeskyně (801 m n. m.). Tato část je 
také zjevně pravidelně zaplavovaná. Charakter tohoto místa je velmi podbný sifonům Gobelja v 
jeskyni Đalovića pećina. Druhá strana sifonu pokračuje do mohutného dómu, který jsme nazvali 
"ZF". 
Hlavní chodba pokračuje severním směrem, kde je možné po překonání 17 m vysokého stupně 
nad mohutným sintropádem proniknout do Horní chodby (Upper Corridor), které dále stoupá 
východním směrem do vzdálenosti cca 300 m. V této chodbě jsou další dva stupně, které je nutné 
překonat s využitím speleo–alpinistické techniky a je zde také několik odboček. Tyto části jsou 
velmi pěkně vyzdobené a je zde množné obdivovat spoustu krystalů, heliktitů a brček, která často 
přesahují délku 2 m (Obr. 4). Horní chodba končí po dosažení nejvyššího místa (879 m n. m.) ve 
dvou malých propástkách. Veškerá možná pokračování jsou neprodyšně uzavřená sintrovými 
výplněmi. 
Nad prvním stupněm v Horní chodbě se nachází nenápadný malý komín, kterým je možné 
proniknout do další významné větve jeskyně – Jižní chodby (Southern Corridor). Nad komínkem 
pokračuje paralelní chodba s Horní chodbou, se kterou je spojená propastí v míéstě druhého 
stupně v Horní chodbě. Jižní chodba směřuje na jih směrem k jeskyni Đalovića pećina v úrovni 
860–865 m n. m. v délce cca 300 m. Chodba má velmi podobný charakter jako Kristalni, Ružin a 
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Blatni kanal v jeskyni Đalovića pećina Cave, přičemž tyto leží cca 30–50 m výše. I v těchto částek 
je velmi pěkná výzdoba. Jižní chodba končí ve velmi zabahněných pasážích vyplněných jemnými 
jílovitými sedimenty. Na konci je pak možné pozorovat citelný průvan. Posledních 150 m této 
chodby před námi zjveně dosud nikdo nenavštívil, takže jsme si mohli připsat i drobné objevy, 
nazvané našimi mladými kolegyněmi "Spinjitzu". Nejkratší vzdálenost koncového místa od jeskyně 
Đalovića pećina činí cca 300 m. Je zde také významná odbočka, která se stáčí zpět nad Hlavní 
chodbu 
Hlavní chodba z dómu "ZF" (Severní chodba) pokračuje přes několik vertikálních stupňů a jezer v 
délce 500 m, kde se stáčí na východ a končí v sifonu, který zatím nebyl zkoumán. 
Celková délka dosud zaměřených chodeb jeskyně Gornji ponor dosáhla 2.933 m při denivelaci 78 
m (Obr. 6). V jeskyni je stále mnoho míst s možností dalšího pokračování v úzkých či zabahněných 
partiích nebo v dosud nezlezených komínech. pro další průzkum bude ale nezbytné provést 
alespoň základní geologickou a geomorfologickou studii dosud prozkoumaných částí. 
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Jeskyně Đalovića pećina (Pećina nad Vrazjim Firovima) 
Během expedice jsme dvakrát navštívili také jeskyni Đalovića pećina s využitím nově vystříleného 
vchodu v místech, kde jsme již kdysi indikovali sedimenty zanesený další přirozený vchod do 
jeskynního systému. Zpřístupňovaní jeskyně, stejně jako stavební práce na správní budově a horní 
stanici lanovky z kláštera Bistrica se od loňského roku nepohnuly doslova ani o píď. Nový vchod 
do jeskyně zůstal otevřen bez jakéhokoliv zabezpečení. Jeskyně tak zůstala otevřená skoro dva 
roky a náhodné návštěvy kolemjdoucích turistů si bohužel vybraly svou daň v podobě poničené 
krápníkové výzdoby a počmáraných sintrových náteků. Je smutné, že místní úřady nebyly 
schopné zajistit alespoň základní ochranu této unikátní jeskyně. O našich nálezech poničené 
výzdoby jsme informovali místní kolegy, kteří předali tuto zprávu policii a příslušným institucím. 
Doufáme, že mediální bouře, která následovala, alespoň přispěje k tomu, aby se do budoucna o 
ochraně jeskyně alespoň začalo uvažovat. Bohužel zatím to vypadá spíše tak, že ti, kteří jsou za 
současný stav a zpackaný projekt zpřístupňování jeskyně jsou dnes za největší ochranáře a žádají 
o finance na projekty ochrany v duchu klasického rčení: "Zloděj volá chyťte zloděje". 
Tragikomickým paradoxem je řešení otázky netopýrů, kteří se mezitím v blízkosti nového vchodu v 
jeskyni v hojném počtu zabydleli. Na stole je tak "Sophiina volba", zda dát přednost hermetické 
uzávěře chránící poškozené mikroklima jeskyně či ochraně nových obyvatel jeskyně.  
Letošní expedice se zúčastnili: Petr Celý, Petr Chmel, Maciej Fryń, Ola Fryń, Przemysław Hudy, 
Petr Šimon Janíček, Vít Kaman, Piotr Naumowicz, Lazar Obradović, Martin Ondrouch, Tomáš 
Ondrouch, Ludmila Ondrouchová, Ema Otevřelová, Tomasz Pawlowski, Matija Petković, Adam 
Pyka, Jan Sirotek a Barbora Sirotková. 
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B. Sirotková v jeskyni Dalovica Pecina (Foto: P. Š. Janíček)
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Banát, Gernik
Podzimní výprava na české vesnice, které jsou na krasovém území zamířila v termínu 16. - 20. 11. 
na Gerník. I proto, že ve stejném termínu zde byli také kolegové z Myotisu a Dagmary, kteří se tu 
už nějaký čas věnují průzkumu.  
Noc nám na místo spánku ukrojila navigace, které jsme dali příliš velkou důvěru. Takže cestou 
přes Rešice za hustého deště přijíždíme o půl paté místního času na Gerník. Dům máme 
nachystaný, takže jdeme spát. Budíme se kolem poledne. Jsme všichni pohromadě, dorazilo i 
druhé auto. Odpoledne jdeme na mlýnky, kde se potkáváme Dagmarskou partou. V  údolí nad 
vyvěračkou se někdo pustil v jeskyni do výkopových prací. 


V pátek nám počasí nedává jinou možnost, než vyrazit autem na Helenu a navštívit staré známé:  
Štěpničkův obchod a Karbanovi. Naši přátelé jedou na Neru k Lacul Dracului.  
V  sobotu nám dává počasí možnost někde vyrazit do terénu, ale jen do pozdního odpoledne. 
Jedeme na Tureckou díru nebo Gaura Turcului, případně Haiducesti. Procházíme zajímavým 
zkrasovělým údolím Valea Mare (Velké Údolí). Poté procházíme ponorovou část Turecké díry.  
V  neděli jedeme domů hned během dopoledne, a protože se zdržíme na hranicích, stejně 
dojíždíme až večer.  
Účast: Sirotek, Pazderka, Pazderková, Kaman,  Ondra, Vojta.
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Antarktida
Členka Vendula Koublová se od 
prosince 2021 do března 2022 
zúčastnila dvouměsíční vědecké 
expedice Českého antarktického 
výzkumného programu na polární 
stanici J. G. Mendela na ostrově 
Jamese Rosse v Antarktidě. Stanice je 
provozovaná Masarykovou univerzitou 
v Brně a mikrobiologický výzkum tam 
dlouhodobě zaštiťuje Česká sbírka 
mikroorganismů. 


V rámci expedice mimo jiné navštívila 
několik ledovcových jeskyní, kde 
odebírala vzorky pro mikrobiologický 
výzkum zaměřený na taxonomii bakterií 
v polárních oblastech a popis nových bakteriálních druhů z extrémního prostředí. Dvě z 
navštívených jeskyní se nachází ostrově Jamese Rosse v blízkosti stanice a leží na aktivním toku 
Algal Stream. Větší ze dvou jeskyní se nachází v malém ledovci v úzkém údolí na dolním toku 
Algal Stream. Vstupní portál je zčásti zahrazený ledovým blokem, zpod kterého vyvěrá Algal 
Stream a o několik desítek metrů dál se vlévá do moře. Vstupní chodba je rozlehlá, odhadem až 
10 metrů vysoká a kopíruje meandrující tok. Strop a stěny tvoří hladkou obloukovou klenbu, 
koryto je zahloubené a po obou březích jsou vyvýšené ledové police, po kterých se dá projít do 
zadních pasáží. Po zhruba 30 metrech se prostor najednou uzavírá do zhruba metr vysoké 
chodby, která nadále kopíruje tok. Chodba není průchozí až k ponoru, nízký prostor po chvíli 
přechází v úzkou puklinu a otevírá se do prostory s propadlým stropem, odkud se dá po bahnitém 
svahu vylézt na povrch. Druhá, výrazně menší jeskyně se nachází zhruba kilometr proti proudu 

Algal Stream. Do jeskyně se 
dá vejít po proudu korytem 
potoka. Nachází se v drobném 
zbytku ledovce, ve stropě jsou 
místy vytátá okna vedoucí na 
povrch, která napovídají, že za 
pár let tu jeskyně nejspíš už 
nebude. Interiér jeskyně je 
členitější než u předchozí 
popsané jeskyně. Po několika 
metrech se ale chodba snižuje 
a vzhledem k hloubce vody v 
době průzkumu nebyla dál 
bezpečně průchozí. Dalš í 
navštívená jeskyně se nachází 
na ostrově Krále Jiřího, asi 

hodinu chůze severozápadně od letiště Teniente Rodolfo Marsh. Vstup do jeskyně je úzkou 
chodbou, proti proudu potoka. Po několika metrech se chodba stáčí doleva od aktivního toku a 
pokračuje mírným svahem do kopce. Zadní část jeskyně je tvořena kamennými bloky, po kterých 
lze strmě vystoupat k oknu vedoucímu ven z jeskyně.
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Velká jeskyně u stanice na Algal Stream (Foto: V. Koublová)

Vchod vo velké jeskyně u stanice na Algal Stream (Foto: V. Koublová)
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Základna v Suchdole
I v roce 2022 jsme na zvelebené základně v Suchdole trávili poměrně hodně času. Nejvýznamnější 
akcí byly bezesporu oslavy 30. výročí založení samostatné skupiny (viz samostatná kapitola). V 

létě byla zahájena stavba udírny s grilem, která 
byla v závěru roku úspěšně zkolaudována.

Přehled akcí na základně:

•6. 3. Příprava zásoby dřeva. Účast: Sirotek, 
Pazderka.


•7. 5. Návštěva hasičských závodů ve Vavřinci a 
jednání se Zdeňkem Kakáčem a starostou 
Petrem Nečasem o pořádání oslav 30 let na 
Pustém žlebu. Odpoledne pokácení 2 borovic 
pro dřevo na oheň. Účast: Sirotek, Kaman, 
Ondra, Nicolka 
•14. 5. Příprava zásob dřeva na slavnostní oheň. 
Účast: Motyčka, Gajdošík, Celý, Kaman, Sirotek.


•11. 6. Údržba – natírání stolů, oprava zapojení 
baterií. Účast: Kaman


• 1. 7. Nácvik SRT. Účast: Sirotek, Sirotková, Otevřelová.


• 23. – 24. 7. Započetí stavby udírny, výkop základu a zabetonování. Účast: Sirotek, Kaman. 
• 30. – 31. 7. Budování udírny. Účast: Sirotek, Celý, Kaman. 


• 30. – 31. 7. Budování udírny. Účast: Sirotek, Celý, Kaman, Motyčka.


• 12. 8. Nácvik SRT, budování topeniště udírny. Účast: Sirotek, Kaman, Otevřelová, Sirotková.


•3. – 4. 9. Výstavba udírny. Účast: Sirotek, Celý, Kaman, 
Motyčka. 
•18. 9. Budování udírny. Účast: Sirotek, Kaman.


•28. 9. Budování griloudírny. Účast: Sirotek, Kaman.


•1. 10. Budování griloudírny. Účast: Sirotek, Kaman.


•8. 10. Výroba zásob dříví na topení, oslava 50. 
narozenin V. Kamana. Účast: Kaman, Motyčka, Celý, 
Mokrý, Gajdošík, Ondrouch, Ondrouchová, Pyka + 
Noculak-Pyka, Fryn A. + M., hosté. 
•22. 10. Budování griloudírny. Účast: Sirotek, Kaman.


•28. 10. Úprava větrání podkroví, příprava zásob dřeva. 
Účast: Motyčka, Kaman. 
•29. - 30. 10. Budování 2 bloku udírny, výroba dřevěné 
budky. Oprava okenice – výměna pantů. Příprava zásob 
dřeva. Účast: Sirotek, Pazderka, Motyčka, Kaman
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Zahájení výstavby udírny (Foto: J. Sirotek)

Slavnostní kolaudace udírny (Foto: J. Sirotek)
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• 12. 11. Budování střechy a komínku udírny, první zkouška uzení, spíš opékání párků. Účast: 
Sirotek, Celý, Kaman.


Mladé jádro
Koncem května se během večerních debat na 
oslavě 30. výročí založení samostatné ZO ČSS 
6-25 Pustý žleb začala formovat skupinka 
mladých nadšenců, která dala základ tzv. 
“Mladému jádru” Pustož lebské skupiny. 
Základem se stali naš i potomci Martin 
Ondrouch a Barbora Sirotková, doplnění o 
dvojici svých kamarádů Petra Šimona Janíčka a 
Emu Otevřelovou. Jako první větší cíl si dali 
účast na letošní expedici do Černé Hory. Přes 
léto začali trénovat základy jednolanové 
techniky (nejdříve na stromě na základně a 
posléze v t radiční t réningové lokal i tě 
Hankensteinova propast) a podnikli několik 
exkurzí do dalších jeskyní v Moravském krasu. 
V srpnu se tak s námi mohli zúčastnit expedice 
jako plnohodnotní členové, schopní pomoct při 
transportu, mapování a fotografování.


Na podzim jsme se pak snažili plánovat některé 
akce tak, abychom mladé jádro podpořili v 
jejich rozletu a kromě pracovních akcí je vzali 
také na exkurze do dalších jeskyní. 
Doufáme, že Mladé jádro se postupně více 
rozroste a naše skupina tak konečně bude mít 
generaci nových badatelů.


Oslava 30 let od založení ZO ČSS 6-25
O víkendu 27. - 29. 5. proběhla na základně u Suchdola oslava 30. výročí od založení samostatné 
ZO ČSS 6-25 Pustý žleb. Oslavy začaly už v pátek, kdy byl na večer Marikou a její rodinou 
připraven vynikající guláš. Pivo a kofola tekly proudem a začali se sjíždět první účastníci. Dostavili 
se nji někteří bývalí členové a spousta kolegů, se kterými jsme v Moravském krasu nebo na 
zahraničních expedicích prožili mnoho společných dobrodružství.


Sobota se nesla ve znamení exkurzí. Kromě standardních lokalit (Nový Sloupský koridor, Šachta 
Za Evropou a Indií, Nová Amatérská jeskyně) byly k dispozici také rodinné exkurze vhodné pro 
dětské účastníky (Sedmnáctka, Řečiště, Němcovy jeskyně). Odpoledne pak proběhl pod 
taktovkou předsedy ČSS Jana Lenarta slavnostní křest knihy “Na hraně žlebu”. Pak už zahořel 
velký oheň a za doprovodu výborné hudby zorganizované M. Škrobákem (Švorcákem) se 
hodovalo, pilo a živě diskutovalo do pozdních ranních hodin. V neděli pak proběhla drobná 
afterparty a postupně se všichni rozjeli ke svým domovům. 
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Nácvik SRT na základně (Foto: J. Sirotek)
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Účastníci oslav (Foto: J. Sirotek)

Oslavy na základně (Foto: J. Sirotek)
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Ostatní činnost
Kromě vlastní bádací činnosti jsme se věnovali také publikačním, osvětovým a společenským 
aktivitám:

• A. Pyka a Agnieszka Noculak-Pyka zpracovali mapovou dokumentaci j. J. Zakopiańskiej v 
Tatrách v rámci přípravy kartografické dokumentace jeskyní TPN (Polsko).

• 18. - 20. 3. se A. Pyka a A. Noculak-Pyka zúčastnili IV. Ogólnopolského Forum Speleo ve 
Wiśle (Polsko).

• J. Sirotek se 19. 3. zúčastnil vernisáže výstavy “Křtinské údolí očima jeskyňářů”, připravené 
ZO ČSS 6-05.

• Ve dnech 22. - 24. 4. se konalo Speleofórum, kterého jsme se v hojném počtu zúčastnili. Z. 
Motyčka a J. Sirotek vystoupili s aktivním příspěvkem. V neděli provedl Z. Motyčka exkurzi 
slovinských kolegů v Novém Sloupském koridoru a L. Ondrouchová tradiční exkurzi do Šachty 
za Evropou a Indií. M. a A. Fryn se zúčastnili exkurze do rudického propadání.

• 29. 4. se J. Sirotek zúčastnil setkání speleopotápěčů ČSS spojeného s potápěčskou exkurzí 
do dolu Hraničná.

• 29. 4. - 8. 5. A. a M. Fryn se zúčastnili akce "Speleomajówka" - speleoturistika a canyoning. 
Společný výlet se členy několika klubů z Polska, např.: STJ Kraków, SKTJ Sopot, RKG 
Nocek. Hlavní organizátor - Tomasz Pawłowski. Zúčastnilo se ho 21 jeskyňářů.

• 14. - 20. 5. se Petr Celý zúčastnil výjezdu ZO ČSS 6-16 Tartaros do Bosny a Hercegoviny a 
Chorvatska (Jeskyně v Bosně a Hercegovině: Ledenica pečina, Ripojina jama, Vrana pečina, 
Dvogrla pečina, Jeskyně v Chorvatsku: Gospodska pečina, Pečina Kraljica Bukovice)

• 4. 6. společná návštěva koncertu skupiny Visací zámek v Ostrově u Macochy. Účast: Sirotek, 
Celý, Kaman.

• 5. - 6. 7. pasivní návštěva pracovního týdne ZO ČSS Dagmar (Sirotek, Motyčka).

• 10. 9. J. Sirotek se zúčastnil setkání pořádaného ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí.

• 23. 9. Konference Kras, jeskyně, lidé. J. Sirotek a Z. Motyčka vystoupili s aktivními příspěvky 
o historii speleopotápění v sevcerní 
čás t i Moravského k rasu a o 
mezinárodním roku jeskyní.

• 30. 9. - 1. 10. J. Sirotek a Z. Motyčka 
se zúčastnili mezinárodního setkání 
speleologických záchranných služeb 
ECRA v Rudici, které J. Sirotek 
zahajoval. V rámci stejné akce měli 
L. A T. Ondrouchovi přednášku o 
využití radiomajáku spojenou s 
praktickou ukázkou.

• 13. - 16. 10. se A. Pyka, A. Noculak-
Pyka, A. A M. Fryn  zúčastnili akce 

41

Zahájení setkání ECRA v Rudici (Foto: J. Sirotek)
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56. Sympozjum Speleologiczne v Podlesicach, kde A. Pyka vystoupil s aktivním příspěvkem: 
"Eksploracja jaskiń w kanionie Đalovica Klisura, Czarnogóra, w 2022 roku". V rámci sympózia 
se zúřčastnili exkurze do krasového terénu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Polsko).

• 15.10. oslava narozenin J. Bučka (Bubáka)

• 5. 11. oslava 50. narozenin Kuby (Filipa Doležala) u Němců


• 15. 11. Přednáška J. Sirotka o speleopotápění v rámci Speleoúterků v Domě Přírody.


• ZO spolupracovala s ČHMÚ na měření teplot a vodních stavů na lokalitách vázaných na 
Sloupský potok a Punkvu. I v roce 2021 pokračovala průběžně spolupráce s Ústavem půdní 
biologie ČSAV a spolupráce s ČHMÚ na měření teplot v NSK Šachta Břoušek.


• Maciej a Aleksandra Fryn se zúčastnilli Speleokonfrontací. M. Fryn vystoupil s přednáškou o 
expedici Medúza 2022.

• J. Sirotek a Z. Motyčka pracovali v předsednictvu ČSS.

• Zdeněk Motyčka působil v roce 2022 jako Vice President Mezinárodní Speleologické Unie – 
UIS. Do této funkce byl opětovně zvolen v  červenci na 18. Mezinárodním  speleologickém 
kongresu ve Francii, v  jehož rámci se konala valná hromada UIS. Na kongresu rovněž 
přednesl dva příspěvky o projektech v Číně a Mexiku a zúčastnil se exkurze do krasového 
terénu masivu Criu. V  červnu se zúčastnil 29.ročníku Krasové školy ve slovinské Postojné, 
v  rámci které navštívil několik jeskyní – Magdalena jama, Črna Jama, Pivka jama a 
Postojnská Jama.


• J. Sirotek pracoval na projektu digitalizace map jeskynní Moravského krasu pro Správu CHKO 
Moravský kras a pokračoval v přípravě digitálního mapového atlasu systému Amatérské 
jeskyně.

• V březnu byly spuštěny nové webové stránky skupiny, při jejichž tvorbě bylo využito materiálů 
z publikace k 30. výročí skupiny.

• V blízkosti základny u Suchdola byly instalovány 2 včelí úly, ze kterých Ondrouchovi produkují 
med.

Publikace Na hraně žlebu
V rámci 30. výročí založení samostatné ZO ČSS jsme již v 
roce 2021 zahájili přípravy a práce na vydání publikace 
dokumentující naší činnost za posledních 30 let. Do příprav 
se zapojili skoro všichni členové skupiny alespoň sháněním 
historických snímků a připomínkováním textů, které dali 
dohromady Z. Motyčka, V. Kaman, L. Ondrouchová, T. 
Mokrý a J. Sirotek.

Výsledné dílo předčilo očekávání. Díky štědrému daru Z. 
Motyčky v podobě zafinancování nákladů na tisk publikace 
je výsledná kniha plnobarevná na křídovém papíře a 
obsahuje spoustu fotografií z jeskynní celého světa. Určitě 
se nemáme za co stydět a můžeme říct, že za těch 30 let za námi zůstal kus dobré práce. 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Publikace Na hraně žlebu
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Přehled o příjmech a výdajích
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