
SPELEOFÓRUM 2023 – DOPLNĚNÍ EXKURZÍ 23.4.2023 

 

 

Hluboký závrt 

Systém vertikálních propastí o celkové hloubce 105 m komunikující s podzemní 

Punkvou v Amatérské jeskyni (bez průlezného propojení).  

Sestup a výstup po lanech, nezbytné jsou dostatečné zkušenosti v jednolanové 

technice a plné vybavení pro SRT. 

Délka exkurze 3-4 hodiny, max. účast 8 osob.  

Sraz v 10 hodin, parkoviště u Macochy.  Souřadnice: 49.3717056N, 16.7304775E 

Průvodce: bude stanoven dodatečně 

 

Sedmnáctka 

Horizontální fosilní jeskyně, dávné řečiště podzemního toku, s bohatou, místy 

značně poškozenou krápníkovou výzdobou. Běžná speleologická výstroj, maximálně 

10 osob. Délka exkurze 2 - 3 hodiny. 

Místo srazu a kontakt na průvodce budou upřesněny dodatečně. 

 

Vintoky 

Systém vzájemně propojených svislých a horizontálních jeskyní vytvořených na 

ponorech Krasovského potoka. Jedná se o technicky náročnější propasťovitou 

jeskyni, vystrojenou lankovými i pevnými žebříky a 50m traverzem. Vhodný je sedák 

a dvě smyčky (traverz), sestup a výstup po laně zde není. Délka exkurze cca 3 

hodiny, max. 10 osob. 

Sraz v 10 hodin na parkovišti u jeskyně Balcarka.   

Souřadnice: 49.3769211N, 16.7575675E 

Průvodce: Ivana Fleková, tel. 732 438 680 

 

Dagmar 

Propasťovitá jeskyně v severní části Moravského krasu, místy s pěknou krápníkovou 

výzdobou. Západní větev klesá přes 2 dómovité prostory do hloubky 30 m, jižní 

větev klesá do hloubky 65 m, vertikální stupně vystrojeny železnými žebříky, 

jednotlivé prostory spojují krátké úzké průlezy.  

Běžná speleologická výstroj. 

Délka exkurze cca 2 hodiny. Maximálně 6 účastníků. 

Sraz v 10 hodin u základny ZO 6-08 DAGMAR.  

Souřadnice 49.3932894N, 16.7731728E 

Průvodce: Matouš Ryček, tel. 731 812 464 

 

 

 

 



Okrouhlík 

Propasťovitá jeskyně v závrtu, voda komunikuje se systémem Amatérské jeskyně. 

Nutná je základní jeskyňářská zdatnost (žebříky, různé průlezy, lezení rozporem a 

p.).  

Délka exkurze cca 3 hodiny, max. 10 osob. 

Sraz v 9 hodin u požární nádrže v Suchdole (rybník). Souřadnice: 49.3921442N, 

16.7208081E 

Průvodce: Tomáš Svoboda, tel. 728 745 789 

 

Společňák (Harbešská jeskyně) 

Sestup propasťovitým jícnem závrtu po ocelových žebřících do velkého jeskynního 

dómu, který leží cca 80 m pod povrchem, hezká brčková výzdoba. Běžná 

speleologická výstroj. 

Délka exkurze 3 hodiny, max. účast 10 osob. 

Sraz v 10 hodin u hospody ve Vilémovicích. Souřadnice: 49.3623467N, 16.7474531E 

Průvodce: bude doplněno později 

 

Nová Drátenická a Čertova díra 

Spletitý systém horizontálních a vertikálních prostor na paleoponorech Křtinského 

potoka. Běžná speleologická výstroj, pro vertikální úseky vybavené žebříky se 

doporučuje jištění (jisticí lana jsou instalována v jeskyni). 

Maximálně 10 účastníků, délka trvání exkurze: cca 3 hodiny. 

Sraz v 10 hodin na parkovišti u jeskyně Výpustek. Souřadnice: 49.2909675N, 

16.7241475E 

Průvodce: bude doplněno později 

 

 

 

 

 

 

 


