
POPIS EXKURZÍ NA NEDĚLI 3. 10. 2021 
 

 Piková dáma – Spirálka – Jeskyně s občasným podzemním tokem Bílé vody, s pěknou 

krápníkovou výzdobou. V případě zájmu je možný sestup Pikovou dámou přes Ledovou 

chodbu do hlavního koridoru, přes tzv. Kyvadlo a Spojnici - vzestupnou plazivku Twistovku s 

občasným polosifonkem (jezírko, sifonek ??) do říční jeskyně Spirálka a výstup na povrch 

přes vertikální vstupní partie. Pevné žebříky, lanové kyvadlo!!! Náročné!!!  

Běžná speleologická výstroj. Délka exkurze 3–4 hodiny, max. 10 osob. 

  

 Nová Amatérská jeskyně – Hlavní chodby největšího jeskynního systému ČR, exkurze 

povede po tzv. „Kongresové trase“ (ministerská – Macošský koridor – Rozlehlá chodba – 

zpět přes Řícený dóm). Prohlídka bude ve dvou skupinách (po stejné trase).  

Běžná speleologická výstroj. Délka exkurze cca 4 hodiny, max. účast 10 osob v jedné 

skupině, tj. celkem 20 osob.  

 

 Nový Sloupský Koridor – Působivý jeskynní tunel s aktivním tokem a mnoha odbočkami, 

součást systému Amatérské jeskyně. Vystrojeno ocelovými žebříky. Běžná speleologická 

výstroj. Délka exkurze 3 hodiny, max. 12 osob.      

 

 Skleněné dómy – Sestup po lanech soustavou dómů a propastí až na horizont v hloubce 

cca 140 m. Nezbytné jsou dostatečné zkušenosti v jednolanové technice a plné vybavení pro 

SRT. Délka exkurze cca 5 hodin, max. 6 osob.     

 

 Vymodlená – Soustava jeskynních chodeb, vertikální část je vybavena ocelovým žebříkem, 

doporučuje se jištění. Délka exkurze cca 3 hodiny, max. účast 6 osob. 

 

 Býčí skála – Rozsáhlá jeskyně ve vývěrové oblasti Jedovnického potoka, exkurze proběhne 

po dvou různých trasách: 

 

1) Asi 3 km dlouhá cesta proti proudu potoka k Srbskému sifonu a zpět. Cestou je 

polosifon „UPBK“ kde se namočíte, jinak běžná speleologická výstroj. 

Délka exkurze 2-3 hodiny, lehké, max. 10 osob.  

 

2) Býčí skála – méně navštěvované a nové části. Busgang, Balkonová, Hlinité, 

Májová, Kaňony. Plazení, voda, bláto, žebříky. Běžná speleologická výstroj, vhodný 

sedací úvaz + smyčka na zajištění. 

Délka exkurze 2-3 hodiny, náročnější, max. 5 osob. 

 

 Horní suchdolský ponor – Ponorová jeskyně Suchdolského potoka s vertikálním stupněm 

(žebřík). Délka exkurze cca 3 hodiny, náročnější, max. 6 osob. 

 

            

Místo srazu a kontakt na průvodce, případně další podrobnější informace budou uvedeny na 

nástěnce na Speleofóru, kde budou přihlášení stvrzovat svým podpisem účast na exkurzi. 


