
Zpráva z ponoru 
Zanořil jsem se v 3.11. 2006 v 15:43 a v malé hloubce nízko nade dnem jsem překonal první 
polosifon. Za ním je náznak rozbočení a já jsem se vydal po starých šňůrách do pravé chodby. 
V malé hloubce, nade dnem jsem překonal druhý sifón, za nímž  jsem se vynořil na hladinu a 
dal píšťalkou signál OK. Neslyšel jsem odpověď, a tak jsem se znovu zanořil do chodby. 
Postupoval jsem podél starých šňůr které vedou nevyvázaně, ale pevně po dně.Těsně pod 
hladinou je upevněná fixní šňůra cca 8mm a na její konec jsem si zavěsil buben Lola, pro 
případný další postup. 
Připlul jsem nade dnem až na konec chodby, která se pozvolně svažuje. Konec chodby 
v hloubce 6m je zavalen suťovým svahem končícím na kamenném bloku, rozdělující chodbu 
na dvě cesty. Šňůra pokračuje do leva a vede pod kámen a suť cca 75 až  125 cm. Pravá cesta  
okolo kamenného bloku vede úzkou štěrbinou, která má v nejširší části cca 50 až 60 cm a 
výšku cca 120 cm. Dole je uzavřena kamennou sutí a nahoře vklíněným kamenem tvořící 
pevný strop. Na kámen před tuto štěrbinou jsem upevnil šňůru malého bubínku č. 2. Otočil 
jsem se na bok a velmi pomalým postupem jsem překonal úžinu tak, že jsem předsunul 
pravou ruku a přitahoval se přes 1,5 m dlouhou úžinu. Průnik mi trval cca 3 minuty. Dostal 
jsem se do prostory o rozměrech odhadem 1,5 m široké, 3 m. dlouhé a cca 4 – 5 m vysoké. Ve 
stropě této prostory, naproti vstupní štěrbině je otvor o šířce cca 40 – 50 cm výšce cca 60 až 
70 cm. Nechtěl jsem k tomu oknu stoupat, aby se mi nevytvořila komplikace se šňůrou. Když 
jsem do něj posvítil elektronickou hlavou se staženým světlem zazrcadlil se v okně odlesk jak 
od hladiny. Spodek této komory je tvořen kamenným blokem, po jehož levé straně, na spodku 
cca 1 m. níž vede stará šňůra postupující pod kámen o rozměrech 0,5 x 0,5 m. a dál do 
suťového závalu, který tvoří kompaktní stěnu bez náznaku postupu. Tento blok, který vypadá 
jakoby „rostlý“ ze stěny má horní stranu v hloubce 7,9 m. Když jsem po cca 10 minutách 
v prostoře kontroloval přístroje, všimnul jsem si padajícího velmi jemného štěrku. Otočil jsem 
se a překonfiguroval výstroj pro návrat. Při tom jsem si všiml, že prostora se velmi rychle 
odkaluje. Odpojil jsem pravou láhev,  upravil a utáhnul hadice a vzal láhev dál jen do ruky. 
Natočil jsem se pravým bokem a nasoukal jsem se do úžiny. Láhev jsem předstrčil před sebe a 
pravou rukou jsem se na úrovni ramene posouval dopředu. Po cca 1 m. jsem se zachytil za 
transportní kapsu a zablokoval se. Pokoušel jsem se přesunout pravou ruku dopředu a povedlo 
se mi protáhnout ruku spárou mezi kameny, odháknout zachycenou kapsu a vysunul se ze 
štěrbiny. Spára měla výšku víc než kruh rukavice. Návrat mi trval cca 10 min. a šňůru jsem 
smotával. Upevnil jsem láhev na sebe a přesunul se k bubnu Lola. U něho jsem se vynořil a 
dal smluvený signál o svém návratu. Odtáhnul jsem si haubnu a slyšel jsem potvrzení svého 
signálu. Po chvilce se v chodbě objevil Petr Kadlec a postupoval po hladině až na konec 
chodby, kde se krátce zdržel. Protože měl jen mokrý neoprén, nezdržoval jsem jej a po jeho 
návratu jsem se vydal nízko nade dnem zpět. Vynořil jsem se znovu mezi sifony a pokračoval 
krátce po hladině.  
Návrat  proběhl v 16:35 
Znovu chci poděkovat suchému týmu za transport a podporu. 
 
 
Souhrn: 
Vstup do jeskyně – 13:00 
Začátek převlékání – 15:10 
Vstup do vody – 15:40 
Zanoření – 15:43 
Vstup do prostory – 15:51 
Výstup z prostory – 16:15 
Konec ponoru – 16: 35 



Délka ponoru - 30 min 
Max. hloubka – 7,9 m 
Efektivní hloubka – 6,1 m 
Teplota vody – 9,3 st. C 
Plyny: vzduch, L 200/120 at. P 200/100 at. 
Profil a uspořádání závěrečné pasáže neodpovídá předloženým zadokumentovaným 
podkladům. Celá akce a ponor byl plánován jako dokumentační a cíle bylo tedy dosaženo.  
 
Použitá výstroj: 

• 2 x hliníková láhev 7 litrů s boční stage montáží 
• suchý oblek 
• 6 mm backplate, 7 kg olov 
• 2x světlo Lola, NiCd a Pb 
• velký buben LOLA, 2 x osobní bubínek cca 15m. 
• 2x automatiky APEKS s manometrem 
• láhev 2l s Argonem 
 

Členové expedice (abecedně): 
Petr Kadlec (vedoucí suchého teamu) 
Jirka Maté 
Markéta Potluková 
Jaroslav Stankovič 
Jirka Staněk EOS 
 
 
 

Zapsal Jiří Maté dne 10. 11 až 18. 11 2006  
 
 


