
SPELEOFÓRUM 2023 – EXKURZE V NEDĚLI 23.4.2023 
 
Piková dáma - Spirálka 
 
Jeskynní systém s občasným podzemním tokem Bílé vody, s pěknou krápníkovou 
výzdobou. V případě zájmu je možné provést traverz mezi oběma jeskyněmi - 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 3-4hodiny, max. účast 10 osob.  

Sraz v 10 hodin, základna ZO Plánivy u silnice mezi obcemi Ostrov u Macochy a 

Holštejn, cca 200 m za odbočkou na Sloup.  Souřadnice: 49.3966761N, 16.7731883E 

Průvodce: Tomáš Roth, tel. 725 727 069 

 
 
Nová Amatérská jeskyně  
 
Hlavní chodby největšího jeskynního systému ČR. Exkurze povede po tzv. „Kongresové 
trase“, s odbočkami na zajímavá, běžně nenavštěvovaná místa. Nutná je alespoň 
základní jeskyňářská zdatnost pro pohyb v úžinách, po řetězovém žebříku a lanovém 
traverzu. Vybavení pro SRT není zapotřebí, stačí běžná speleologická výstroj. 
Délka exkurze cca 5 hodin, max. účast 10 osob.  

Sraz v 10 hodin u vchodu do jeskyně v Pustém žlebu, přístup pěšky z parkoviště u 

Macochy nebo ze Sloupu. Souřadnice: 49.3788889N, 16.7285575E. 

Průvodce: Bohuslav Koutecký, tel. 603 200 755 

 

 

Horní Suchdolský ponor 

Cca 800m dlouhá geologicky velmi zajímavá ponorová jeskyně, vytvořená na 
kontaktu vápenců a pískovcových bazálních klastik. Převážně horizontální nízké 
profily prohloubeny pro pohyb po čtyřech, některými částmi může protékat voda. Tři 
vertikální propasti, vystrojení pevnými žebříky. Běžná speleologická výstroj, 
DOPORUČUJEME nákoleníky. Délka exkurze cca 3 hodiny. Maximálně 10 účastníků 
+ průvodce.  
 
Sraz v 10 hodin u požární nádrže v Suchdole. Souřadnice: 49.3921442N, 
16.7208081E 
 
Průvodce: Jindra Dvořáček, tel. 723 767 797 
 
 
 
 
 
 



Rudické propadání 
 
Monumentální ponorná jeskyně s aktivním tokem vystrojená ocelovými žebři a 
lanovými traverzy. Délka exkurze cca 4 h., maximální účast 10 osob. Běžná 
speleologická výstroj. 
 
Sraz v 10 hodin v Rudici u větrného mlýna, souřadnice: 49.3337647N, 16.7279619E 
 
Průvodce: Saša Kubáček,  tel. 739 556 524 
 
 
 
 
Býčí skála 
 
Býčí skála – méně navštěvované a nové části. Trasu a náročnost exkurze lze 
dohodnout na místě. Plazení, voda, bláto, žebříky. Vhodný sedací úvaz + smyčka na 
zajištění. Délka exkurze 3 hodiny, max. 8 osob. 
 
Sraz v 10 hodin před jeskyní.  Souřadnice: 49.3075753N, 16.6940075E 
 
Průvodce: Aleš Pekárek, tel. 602 150 546 
 
 
 
Šachta za Evropou a Indií 
 
Fosilní ponorové cesty Sloupského potoka s mnoha zajímavostmi. Obtížnost střední, 
jeskyně je vybavena pevnými žebříky (celkem cca 70m). Běžná speleologická 
výstroj, bez SRT. Počet účastníků: 10  
 
Sraz v 10 hodin na parkovišti u Sloupských jeskyní. Souřadnice: 49.4118425N, 
16.7387067E 
 
Průvodce:  Ludmila Ondrouchová tel. 724 013 011 
 
 
Jeskyně Za hájovnou 
 
Jedna z nejzajímavějších jeskyní v ČR, která svým charakterem nemá u nás obdoby. 
Malé i velmi velké prostory s krásnou krápníkovou výzdobou. Běžná speleologická 
výstroj, maximálně 10 osob. 
 
Místo srazu: Vchod do jeskyně – okraj lesa na západním konci obce Javoříčko.  

Souřadnice: 49.6743708N, 16.9165772E 
 

Datum a čas: 23.4.2023 v 11 hodin 

Průvodce: Plakát, tel. 608 484 737 

 



 

 
Nová Rasovna  

Aktivní ponor Bílé vody. Do několika pater rozvětvený jeskynní systém, zpřístupněný po 

pevných ocelových žebřících. Nutná je základní jeskyňářská zdatnost (žebříky, různé 

průlezy, lezení rozporem a p.). Spodní patra mohou být nepřístupná z důvodů zvýšené 

hladiny podzemní vody. Běžná speleologická výstroj, maximálně 10 osob. 

Současně lze navštívit i jeskyni Holštejnská, je to stará říční jeskyně vyplněná 

sedimentem s bludištěm vykopaných chodeb a bohatou výzdobou menších rozměrů. 

Nenáročná až bezbariérová.  

 
Sraz v 10 hodin na parkovišti v obci Holštejn. Souřadnice: 49.4052539N, 
16.7786922E  
 
Průvodce: Merkaptan, tel. 723 528 577 
 
       

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 -  

sestup, výstup, překonání přepínky i bez možnosti opory nohou (vzdušná), pohyb v traverzu 

- vše na zablácených a někdy značně kluzkých lanech Délka exkurze cca 5 hodin. 

2 skupiny, v každé 4 osoby. 

Sraz na parkovišti u Punkevních jeskyní, první skupina v 9 hodin, druhá v 10:30. 

Souřadnice: 49.3713019N, 16.7256147E 

Průvodci: Tom Minks, tel 724 307 854 a Jirka Kunc, tel. 702 028 668. 

 

V úseku Skalní mlýn – Punkevní jeskyně je zákaz vjezdu, lze zajistit povolení výjimky ze 

zákazu pro 3 auta. 

 


