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Historie skupiny Topas
Skupina TOPAS byla založena 19. června 1977 v Suchdole jako základní organizace
Svazu pro ochranu přírody TIS z iniciativy několika odloučených členů Pustožlebské
skupiny Speleologického klubu Brno a dalších zájemců.
Nosným programem skupiny byl speleologický průzkum v severní části Moravského
krasu s důrazem na fotografickou a mapovou dokumentaci, odtud i náš pracovní
název skupiny TOP-ografická A-matérská S-kupina.
V roce 1978 se Topas stává jednou ze zakládajících organizací České speleologické
společnosti a ve snaze netříštit jednotu brněnských jeskyňářů vstupuje jako kolektivní člen do Speleologického klubu Brno.
Po zániku TISu koncem roku 1979 a organizačních problémech v důsledku dělení Speleologického klubu na řadu samostatných základních organizací, se začátkem
roku 1980 mění i TOPAS na ČSS ZO 6-17 TOPAS s členskou základnou 22 osob.
Za čtyřicetileté trvání Topasu prošlo skupinou již 57 členů. Aktuálně má Topas 18
členů.
Zájmovou oblastí skupiny je severozápadní část Moravského krasu, Pustý žleb, Suchdolská a Vavřinecká plošina. Největších objevů Topas dosáhl při řešení problematiky západních přítoků Punkvy.
V posledních 15-ti letech se Topas významně zapsal i do historie světové speleologie
a to především organizací mezinárodních expedic a výzkumem nejdelších pískovcových jeskyní světa na stolových horách Venezuely.

TTT (tradiční topasový trip) Jeskyně Za hájovnou v Javoříčku 2014
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Dokumentační činnost
Dokumentační činnost lze rozdělit do dvou samostatných kategorií. Do první se řadí
práce a výsledky spojené přímo s průzkumem a objevy nových prostor a jsou uvedeny u výzkumné činnosti. Druhá představuje samostatné, tématicky ucelené projekty,
popsané v následujícím textu.
Registrace a pasportizace jeskynních vchodů Moravského krasu
Jednotným způsobem bylo v terénu označeno 1293 jeskynních vchodů. Pro každý
vchod byla zpracována pasportizační karta s fotografií a dalšími identifikačními údaji. Činnost byla ukončena v roce 1977 po 6-ti letém úsilí jako podklad pro zpracování publikace „Přehled údajů o jeskyních Moravského krasu“, vydané Geografickým
ústavem ČSAV.
V archivu naší skupiny jsou z období tvorby pasportizace uloženy deníky, ve kterých
Ing. Igor Audy přehledně zaznamenával další údaje o charakteru, genezi a perspektivách pasportizovaných jeskyní.

Měření jeskyní Pustého žlebu
V návaznosti na registraci jeskynních vchodů bylo prováděno zaměřování všech jeskyní od kterých neexistovala seriozní mapa. Při této systematické činnosti, trvající 23
let , bylo zmapováno 442 jeskyní Pustého žlebu. Po jednotném zpracování a doplnění dostupných map od různých autorů, byl ve spolupráci s muzeem Blansko vydán
v roce 1997 Atlas jeskyní Moravského krasu - díl Pustý žleb, který obsahuje jednotně
zpracované mapy celkem 485 lokalit.
Venkovní polygonová měření
Zaměření vzájemné polohy jeskyní a vykreslení situační mapy dává názornou představu o genezi, souvislostech a možnostech dalších prolongací. Kromě situačních
map zkoumaných oblastí, zpracoval TOPAS též mapy části Suchdolské planiny
s Veselickým žlíbkem, oblast okolo jeskyně Průtokové a skupinu jeskyní U Žida.
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Mapování jeskyní Pustého žlebu v roce 1982

Měření brněnského podzemí
Tato poměrně rozsáhlá mimokrasová činnost prováděná v letech 1984 - 1992 pro
potřeby brněnského magistrátu v rámci akce „Sanace brněnského podzemí“, spočívala v zaměření a zhotovení technických plánů sklepních a podzemních prostor
v centru Brna.
Fotografická dokumentace
Fotografování povrchu i podzemí je rozsáhlou a samostatnou kapitolou v činnosti Topasu. Byla vypracována metodika osvětlování rozlehlých podzemních prostor
pomocí hořčíkové slože a řešeny další technické i tvůrčí problémy související s fotografováním v jeskyních. V edici Knihovny České speleologické společnosti byly
v roce 1988 vydány skripta „Fotografování v podzemí“, která byla do dnešní doby již
dvakrát vydána v reedici s ohledem na nové technické možnosti fotografie.
Skupina TOPAS též uspořádala několik kurzů fotografování, ukončených vždy
praktickým cvičením v jeskyni.

Stereoskopická 3D projekce na Speleomítingu ve Svitu 2015
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Fotografie vytvořené členy Topasu se uplatnily v nejrůznějších časopisech, knihách,
brožurách i na plakátech. Z ucelených fotografických produktů je nutno se zmínit
alespoň o 6-ti dílném diafonu pro krasovou expozici muzea Blansko a o elektronické
publikaci Moravský kras 2004.
Knihy:
Moravský kras – čas a kámen
Brány do Ztraceného světa
Domino hra v podkroví Ztraceného světa
3D film a stereofotografie
První stereofotografické pásmo z jeskyní Moravského krasu bylo pořízeno pro Technické muzeum Brno v roce 1992. Potřeba prostorového zobrazení terénu při průzkumu pískovcových jeskyní ve Venezuele vedla k prohloubení znalostí z oboru stereoskopie. Členy Topasu byla v r. 2012 vyvinuta speciální technika pro stereoskopické
snímání obrazu. Tato činnost vyvrcholila tvorbou 3D filmu a knihy: Domino hra
v podkroví Ztraceného světa. Tento snímek o objevech ve Venezuele se stal zároveň
prvním českým 3D dokumentárním filmem.

Natáčení 3D filmu Dobývání Punkvy o prof. Absolonovi,
Amatérská jeskyně 2012

Stereobox vyrobený členy Topasu
pro snímaní 3D detailních záběrů

Další 3D projekt využil historické skleněné stereodiapozitivy K. Absolona k vytvoření 3D filmu Dobývání Punkvy. Pro muzeum Větrný mlýn Rudice byl natočen krátký
3D film z centrální části Moravského krasu.
Jednou z málo známých oblastí fotodokumentace je registrace historických nápisů,
při které bylo v jeskyních dokumentováno 23 nápisů provedených v minulosti významnými badateli Moravského krasu.
Přednášky pro veřejnost
Od svého vzniku Topas provedl stovky prezentací pro veřejnost. Byly to diafony,
přednášky a v posledních letech i 3D filmy z Moravského krasu i zahraničních výzkumných expedic.
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Domácí výzkum

Pustý žleb – Oblast Vavřineckého potoka
Aktivní tok Vavřineckého potoka nemá v současnosti výrazných ponorů, vody se postupně ztrácejí již v bočním žlíbku. Pouze za vyšších průtoků dosahují Pustého žlebu,
kde se vsakují do výplně dna žlebu.
V geologické minulosti vytvořily vody v levé žlebové stráni členitou soustavu jeskyní
a vchodů nazývanou souhrnně Vavřinecké paleoponory. Známá Sloupská větev Amatérské jeskyně je vzdálena horizontálně asi 400 m a vertikálně asi 50 m. Jde o oblast
se složitou tektonikou, která je základním předpokladem pro existenci rozsáhlejšího
a členitého jeskynního systému. Řešení problematiky Vavřineckých paleoponorů se
TOPAS ujal již při svém vzniku v roce 1977 a navázal tak na předcházející výzkumy
prováděné Pustožlebskou skupinou.
Jeskyně z. 44 - U Čtyř vchodů byla objevena v roce 1975 Pustožlebskou skupinou
Speleologického klubu. Paleoponor Vavřineckého potoka je tvořen labyrintem menších chodeb a síní. V letech 2015 a 2016 byl proveden paleontologický výzkum Masarykovy univerzity vedený V. Káňou.
Po rozšíření úžiny Trezorka ve spolupráci se skupinou Tartaros, prolezl J. Dvořáček
v létě 2016 do 18 m dlouhého pokračování známého již z 80. let a konečně jej zaměřil. Současná délka jeskyně je 278 m.
V jeskyni č. 45 - U Tří síní byla pomocí úzkokolejné dráhy prokopávána Musilova
chodba. Tato činnost přinesla v roce 1980 rozsáhlejší objevy zdobených prostor. Následně došlo k propojení s jeskyní č. 44, čímž vznikl jeskynní labyrint o délce cca 518 m.

Vavřinecké paleoponory, paleontologický
výzkum a mapování Trezorky 2016
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V jeskyni č. 47A - Brumlerka byly prováděny rozsáhlé výkopové práce. Tento ponor,
zcela vyplněný hlinitopísčitými sedimenty, byl vyklizen do hloubky 16 m bez objevu
volného pokračování. Práce byly v roce 1997 ukončeny.
Všechny jeskyně v oblasti Vavřineckých paleoponorů a sousední vývojově navazující
jeskyně Novoroční, byly zaměřeny a zpracovány do situační mapy, která ukazuje
souvislosti jednotlivých lokalit a možnosti dalších prolongací.
Pustý žleb – Oblast Suchdolská stráň
Přibližně 0,5 km jižně od Vavřineckých paleoponorů v pravé žlebové stráni se nachází skupina jeskyní vývojově vázaných na vznik žlebu. I když pravá stráň Pustého
žlebu je poměrně chudá na jeskyně, v tomto místě se nachází na malé ploše 6 lokalit.
Jeskyně č. 53A - Pytlíková byla objevena na základě virgulové indikace v roce 1990
a o dva roky později bylo proniknuto do hlavní části jeskyně, tvořené horizontální
chodbou 4 - 15 m širokou a přibližně 130 m dlouhou. Pro neobyčejně bohatou a unikátní výzdobu byly v jeskyni z důvodu ochrany zastaveny všechny práce.
V jeskyni č. 53 - Spodní Suchdolská byly na základě geofyzikálního měření shodujícího se s virgulovými prognózami, zahájeny práce v roce 1993 výkopem 25 m dlouhého transportního koridoru. Dále k jihu pak byly prokopávány písčito-hlinité sedimenty a vyváženy před portál jeskyně. V přímé vzdálenosti 30 m od vchodu byla plošně

Jeskyně Pytlíková
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odkryta skalní stěna i dno znemožňující další průkopy. Očekávaného objevu volného
pokračování nebylo dosaženo ani prolamováním úzkého komínku do výšky 6 m na vyklizeném konci jeskyně. Posledním pokusem o dosažení předpokládaných prostor bylo
provedení horizontálního vrtu v délce 6,5 m, avšak také bez dosažení volných prostor.
V roce 2000 bylo proniknuto do volného pokračování v jeskyni č. 51. Byla objevena sestupná meandrující chodba, přecházející v krátký horizont se síní a 12 m vysokým komínem. Pokračování jeskyně za komínem je tvořeno labyrintem malých chodbiček, s propástkou 5 m hlubokou. Objevené chodby mají délku 65 m a denivelaci +5,5 a -12,3 m.
Výsledky měření
georadarem nad
Spodní Suchdolskou. Žlutě
jsou zaznačeny
předpokládané
prostory

Pokračování
Suchdolské

Pytlíková

Neznámá dutina

Jeskyně v Suchdolské stráni byly zmapovány a vynešeny do situačního plánu. V roce
2009 bylo provedeno gravimetrické měření nad jeskyní Pytlíková a Dol. Suchdolská.
V r. 2015 R. Tengler a P. Kalenda provedli další měření novým typem georadaru,
který zaznamenal jak známé části jeskyní Pytlíková a Spodní Suchdolská, tak přítomnost dosud neobjevených prostor.

Zleva: Dvořáček, Tengler, Kalenda
s novým typem georadaru 2015
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Pizolity v Pytlíkové jeskyni

2

1

Nmg

1

1



Stokorunová 247A
2

1
2

1
2-2

1-1

2
Kočičí 54D

0

1

Kocouří 54C

Kočičí 54D

5m

Explorovali a měřili 10.7. 2016:
Igor Audy, Marek Audy,
Jana Janíčková, Jindra Dvořáček,
Libor Láník, Jan Štěpánek,
Jan Trávníček

2-2

1-1

2

1-1

1-1

1

1

Kreslil: M. Audy 11.7.2016
2-2

1-1

V Pustém žlebu byly během posledních deseti let zdokumentovány i další, nám již dříve známé jeskyně:
54C Kocouří: 7 m, 54D Kočičí:
3,5 m. Dále pak paleoponor Suchdolského potoka j. č. 74 Asiplší. Revize
byla provedena v j. č. 80 Pod Lucerkou. Nově bylo přiděleno číslo 247A
jeskyni Stokorunové a zmapováno
10 m objevených chodeb, V jeskyni
Žlutý zadky se postup zastavil na 8 m.
Před jeskyní 54 C Kocouří v r. 2016

Při hledání jeskyně č. 166 Rybářova jsme odhalili nezdokumentované pokračování jeskyně č. 173.
Při průzkumu jsme nalezli stopy neznámých objevitelů. Následně jsme zaměřili 76 m prostorných
chodeb pěkně vyzdobených nickamínkem.
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Mapování nových prostor
v jeskyni 173, rok 2016
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Oblast Suchdolská plošina
Celá oblast leží na západní hranici vápenců a nekrasových hornin. Vody Suchdolského potoka vnikají do podzemí ve dvou ponorech situovaných přímo v intravilánu
obce Suchdol. V okolí se nacházejí další ponory periodických přívalových vod a četné
závrty. Vody ze Suchdolské plošiny odtékají do Amatérské jeskyně, kde vyvěrají v lokalitě zvané Konstantní přítok. Přímá vzdálenost od suchdolských ponorů je 2 km
a výškový rozdíl 152 m.
Závrt U Hrušky č. 96A byl otevřen
v roce 1970 pracovní skupinou Speleologického klubu Brno - Pustý
žleb. Podzemní prostory jsou vytvořeny na tektonické poruše ve směru
JV-SZ pod sklonem 45°. Od roku
2012 vyhloubili členové Topasu
na dně této prostory šachtu, která
aktuálně končí v hloubce 34 metrů
v bahnitém trativodu. Po splavení
okolního jílu při hydropokusu jsou
nyní trativody ucpány.
Dále byl učiněn neúspěšný pokus
prokopat se horizontálně na geologické křížení potvrzené virgulí
a geofyzikou, které prochází Suchdolskou plošinou od Dolního Such
dolského ponoru ve směru S - J.

Otevírka závrtu U hrušky 1970, zleva: František Ně-

Ve Fialovém závrtě situovaném mec, Vašek a Jarka Kacetlovi, Jiřina a Igor Audyovi
nejjižněji ve výrazné závrtové
řadě, byla v roce 1983 ražena průzkumná šachta do hloubky 19,5 m.
Volného pokračování však nebylo
dosaženo a práce byly po částečné
destrukci šachty v důsledku jarního
tání v roce 1985 ukončeny.
V jeskyni 54B - Kamenný ponor
bylo v roce 1984 pomocí bagru vyklizeno kamení navezené z polí a posléze objeveno 60 m geologicky zajímavé jeskyně. Prostory jsou vytvořeny
na rozhraní pískovců a vápenců v podobě široké ploché štěrbiny.
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Zdeněk Havlík u ručního vrátku
v závrtu U Hrušky, rok 2013

Ponor
Starý vchod
1984

Měřeno
9.3 a 21.9.1985 I. Audy, J. Slavík, M. Audy
10.9. 2014 M. Audy, J. Dvořáček
6.8.2015 I. Audy, J. Dvořáček
Ortofotomapa povrchu Google Earth 2016
1.9.2017 zpracoval: M. Audy

Český dóm

Šachta
2010

KAMENNÝ PONOR
j.č. 54B
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10 m



Tatry

U Madony
1. Jižní odbočka
2. Jižní odbočka

Další práce vyžadovaly použití důlní techniky a lokalita byla předána skupině Devon.
Při spolupráci se skupinou Devon byla jeskyně prodloužena o dalších 20 m. Nedostatek prostoru pro ukládání rubaniny ukončil výzkum.
Práce obnovilo v roce 2010 občanské sdružení Kerberos. Byla vyražena vertikální
šachta hluboká 20m ústící do Vajíčkového dómu. Následně byl odstraněn snížený
strop v celé známé spodní části jeskyně. Ražbou štoly mezivrstevní spárou bylo dosaženo objevu volné chodby U Madony.
Před samotným objevem došlo ke změně sklonu kontaktu dvou hornin: pískovcové
podloží je v koncových částech skloněno pod větším úhlem. Jeskyně má v závěru směr
Z - V. Celková délka jeskyně vzrostla na 210 metrů. V průběhu prací došlo ke sloučení
Topasu se členy Kerberos. Činnost je v současnosti prováděna pod hlavičkou Topasu.
Jeskyně č. 75B - Dolní Suchdolský
ponor je aktivním ponorem Veselického potoka a je situován v soukromé zahradě pod hrází požární
nádrže. Výkop průzkumné šachty
na konci povrchového toku byl zahájen na podzim 1984. Po vyhloubení šachty 7 m hluboké bylo ještě
téhož roku proniknuto do hloubky
28 m a objevena I. a II. Vánoční síň.
V dalších letech bylo postupováno
přes nebezpečné závaly protékané stále vodou do celkové hloubky
54 m. V roce 1990 byly práce z bezpečnostních důvodů ukončeny.

V Kamenném ponoru před objevem v r. 2015
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„Krasové pohraničí“ – Výchoz pískovců v Suchdolském
mystériu v Horním Such. ponoru
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Horní Suchdolský ponor 75A
je situován v těsném sousedství
požární nádrže a v minulosti byl
příčinou náhlých úniků vody.
Skupina TOPAS, po dohodě se
zástupci obce, provedla v roce
1987 stavební zabezpečení ponoru do hloubky 5 m. O rok
později, po rozšíření odtokových
cest, se podařilo proniknout
o 40 m dále k sifonu v hloubce
18 m. Pomocí kalových čerpadel s podporou skupin Plánivy
a Tartaros se podařilo v roce
2002 bahnitý sifon překonat.
Hlavní tah jeskyně je horizontální. Horizont je přerušen dvěma propastmi. První propast
- 20 m a druhá propast - 21 m.
Ta byla pro své úctyhodné rozměry nazvána Suchdolské mystérium.
Převážná část chodeb a propastí je vytvořena na geologické
západní hranici Moravského
krasu a je výjimečně hodnotná
pro studium geologické stavby
krasu. Kolorační experiment
provedený v listopadu 2006
zjistil, že suchdolské vody vyvěrají po 75 hodinách v Konstantním vývěru v Amatérské
jeskyni.
V roce 2008 byly prodlouženy prostory v Krasové chodbě
a v dómu Juniorů a byla objevena nejnižší odtoková prostora
tzv. Mucholapka. V letech 2009
až 2010 pak byla v suchých obdobích obtížně hloubena šachta
v nejnižším trativodu bez nálezu volných prostor. Překonat
koncové místo se nepodařilo,
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ani rozšiřováním a čerpáním jižního vodního okýnka
Mucholapky, ani sondou v chodbě Ztraceného prdu.
Hydrologickou situaci Horního Suchdolského ponoru ovlivnila stavba nové vodní nádrže na Suchdolském
potoku. Úvodní pasáže tzv. Nízkých chodeb jsou nyní
suché a voda se objevuje až v chodbě Guayana. Aktuální délka jeskyně je 718 m s hloubkou 81 m. (Speleofórum 2013)
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Další geologicky zajímavou lokalitou na Suchdolské
plošině je Kančí ponor, který se otevřel při jarním tání
sněhu v březnu 2006 na geologickém rozhraní klastik
s vavřineckými a lažáneckými vápenci. Následný průzkum zjistil dokonale svislý trativod vytvořený v klastických pískovcích a arkózách bez přítomnosti vápenců, do hloubky 10 m.
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Mucholapka s nadmořskou výškou 423 m je nejnižší bod Horního Suchdolského ponoru. Ke Konstantnímu vývěru zbývá
ještě 69 m převýšení!
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Podobnou lokalitou je ponor Kristýnka.
Ponorný trativod se otevřel po intenzivním dešti v létě 2009 v protipovodňovém
průlehu západně od obce Vavřinec v lokalitě Vrbky. Následné průzkumné práce
vedly k odkrytí vertikálních odtokových
cest do hloubky 15 m.

0

-5

-10
Amatérská jeskyně
Jeskyně č. 12 D
K zásadnímu zvratu ve výzkumu AmatérKristýnKa
ské jeskyně dochází na jaře 1993 po zrušení Geografického ústavu ČSAV, který
Kreslil: Igor Audy
-15
stav 4/2016
jeskyni spravoval. Po 23 letech je jeskyně
předána k výzkumu objevitelské Plánivské
skupině, která sjednává s Topasem a dalšími skupinami dohodu o spolupráci. Náš výzkumný zájem se soustřeďuje na místa předpokládaných západních přítoků podzemní
Punkvy, tedy v přímé návaznosti na problematiku odvodňování Suchdolské plošiny.

V prostoru jižní části Bludiště Milana Šlechty, ve Sloupském koridoru
a ve Východní větvi, jsou prováděna
hydrologická pozorování a pomocí teleskopického sloupu jsou prozkoumány a zaměřeny četné komíny,
s cílem dosáhnout vyšších horizontů
Amatérské jeskyně. Ve Sloupské větvi je ve spolupráci s Pustožlebskou
skupinou dosaženo většího horizontu
ve Sněžném komínu.
V roce 1994 je pak po systematickém průzkumu a zaměření jižní části
Bludiště Milana Šlechty zdolán 45 m
vysoký komín nad dómem U Ozvěny
a objeveno rozsáhlé horní patro s krápníkovou výzdobou, nazvané Alabastr.
Tento systém horizontálních chodeb
se spletí komínů dosahuje délky přes
250 m. Byly zde nalezeny heliktity
a jeskynní perly, které patří k nejlépe
vyvinutým v České republice.
V komínu Nad balvanem u Nultého jezera
bylo objeveno 50 m chodeb.

16

Původ aktivního toku v Jádru byl po letech konečně určen lokálním barvícím experimentem.
Jedná se o Bílou vodu, nikoliv o Sloupský potok nebo Punkvu.

Na aktivním toku Bílé vody v Jádru bylo v r. 2017
zaměřeno 230 m nových freatických kanálů.

V roce 2011 bylo po 15-ti kopacích
akcích proniknuto do volných prostor
v lokalitě Pestré jíly. V hloubce 10,2 m
od ústí šachty byla dosažena vodní hladina. Profil pukliny je neprůlezný. Celková délka nově objevených prostor je
cca 30 m.
V r. 2015 byl dokončen výzkum komínu nad Balvanem u Nultého jezera.
Objevené chodby byly zaměřeny v délce 50 m.
V oblasti Konstantního přítoku byl
v roce 2014 objeven tlakový kanál
končící sifonem. Po zaměření se ukázalo, že by mohl zkrátit cestu potapěče
o 190 m. Zanořil se zde proto M. Bartošek. Hlavního toku suchdolských
vod ani tzv. Balvanitého komínu popsaného jeho předchůdci, ale nedosáhl.
Extrémně suchý rok 2016 umožnil
na jaře 2017 vstoupit do nových prostor pod Jádrem a v Kanalizaci v Bludišti Milana Šlechty. Bylo zdokumentováno celkem 230 m nových chodeb.
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Potapěči M. Bartošek a P. Langerová po vynoření z nového sifonu na Konstantním přítoku

Sérií lokálních barvících experimentů byla posléze za nízkých vodních stavů objasněna hydrologická situace vzniku Punkvy. Bylo zjištěno, že aktivním tokem v Jádru
je Bílá Voda. Sloupský potok naopak protéká Rodeo a ke vzniku Punkvy tak dochází
až na jih od Říceného dómu.
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V jeskyni Štajgrovka
č. 438 byl za účasti několika skupin ČSS v lednu
2016 vyčerpán koncový
přítokový sifon. Za sifonem byla s využitím
hydrotěžby objevena 5m
dlouhá síň.

Pitná voda pro Skalní mlýn.
Čištění koncového sifonu
hydrotěžbou proběhlo v kooperaci s dalšími kluby ČSS.

Zahraniční výzkumy a expedice

Hned po vzniku Topasu se začalo během prázdnin jezdit i do zahraničních krasových
oblastí. V 80. letech to bylo hlavně do Bulharska a Polska. Při prvních výzkumných
expedicích se členové Topasu přidávali k Suchému žlebu, který exploroval horské
jeskyně v černohorském Orjenu nad Bokou Kotorskou.

Suchdol 1980, mezinárodní bulharsko-české fotbalové utkání mezi kluby Paldin a Topas (vpravo)

Po pádu železné opony Topas začal sám organizovat výzkumné výpravy do vysokohorského krasu Rakouska na Tennengebirge a Totesgebirge. Někteří z nás se
na pár let dokonce stávají členy rakouské speleologické společnosti Verein für Höhlenkunde.
Největších světových úspěchů ale Topas dosáhl
na stolových horách Venezuely. V roce 2002 zde jeden z našich členů objevil
na hoře Roraima tepui první metry jeskyně Krystalové oči (Ojos de Cristal). Ta
se o pár let později stala se
svou délkou 8,2 km nejdelší pískovcovou jeskyní světa.
Dvanáct dalších expedic
do Venezuely přineslo nové
výsledky. Společně s venezuelskými a slovenskými
kolegy byly objevovány pískovcové jeskyně na stolové
hoře Churí tepui: Cueva
Charles Brewer, Kolibřík,
Muchimuk, Araña a mnoho dalších. Prvenství Krys-
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talových očí bylo několikrát překonáno. Organizace těchto dnes
již mezinárodních výprav je ale
stále složitější a dražší. Někteří
členové expedic si přivodili v náročných tropických podmínkách
vážná zranění s trvalými následky. Při poslední výpravě se dokonce zřítil pilot letadla. Vracel se
pro další náklad, v letadle byl tedy
naštěstí sám. Také současná špatná politická situace ve Venezuele příliš nepřeje pokračování naší
práce. Věříme ale, že se do masivu Chimantá ještě někdy vrátíme a budeme pokračovat v objevování Sistema Brewer. Ta má
k dnešnímu dni délku 17,8 km
a je aktuálně druhou nejdelší pískovcovou jeskyní světa.

Jeskyně Muchimuk byla objevena v r. 2009.
Je součástí 17,8 km dlouhého
jeskynního systému Brewer.

V roce 2006 dva naši členové fotodokumentovali českou expedici Namak
v Perském zálivu, která si kladla za cíl
prodloužit jeskyni Tří naháčů na nejdelší solnou jeskyni světa. Po několika
kopacích akcích, v hydrologicky související jeskyni Velký ponor, se to skutečně
podařilo. Od tohoto roku je jeskyně Tří
naháčů (3N cave) s délkou 6,7 km skutečně nejdelší jeskyní v soli.
Do Íránu se pak topasáci ještě vrátili
v roce 2015, kvůli stereoskopické dokumentaci této unikátní jeskyně.
Natáčení 3D filmu v Solné jeskyni Tří naháčů v Perském zálivu
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Po skončení války v Jugoslávii začal Topas jezdit každoročně na výzkumné výpravy do Bosny a Hercegoviny
a do Černé Hory. První významnou objevenou jeskyní
byla Dobrjelska na Gatačko polji nedaleko Gacka. V ponorné jeskyni byly objeveny vysoké říční chodby o celkové
délce 350 m. Gatačko polje odvodňuje do mohutného vývěru řeky Pivy, dnes zatopeného Pivskou přehradou.

Entrance

Dalším velkým objevem byla jeskyně Pola v Bosně v pohoří Javornik. Její délka je více než kilometr. Nádherně
zdobené barevné chodby jsou protékány řekou Bišna, která se krátce po vývěru z jeskyně opět tratí do podzemí.
Nad druhou vyvěračkou Bišne u monastýru v Šekovači se
v současné době Topas snaží prokopat opět do neznámého podzemí.
Posledním významným objevem je vodní jeskyně Komnica v pohoří Žep v republice Srpské v Bosně a Hercegovině. Prakticky celých 700 m této jeskyně je zatopeno
ledovou vodou, která znesnadňuje postup do nitra Žepu.
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Nádherně barevná jeskyně Pola v bosenském
Javorniku je protékána řekou Bišna.

Průzkum popasti nad
vývěrem řeky Žepy
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Vchod AБ 351
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Pećina Pola

Bosna a Hercegovina, Rep. Srpska
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Czech Speleological Society – Topas
Jelena Popovic, Račići Uros, Luka Matovic, Arpad Pulai
Klub ASAK Bělehrad
Kreslil: Marek Audy
Planina Javornik, Řeka Bišna, 2013
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Chronologie zahraničních exkurzí a expedic

Exkurze a expedice obohacují TOPAS o nové poznatky a zkušenosti, které jsou pak
využívány při činnosti v Moravském krasu. Akce byly organizovány v součinnosti
s domácími nebo zahraničními jeskyňářskými kluby, případně byli naši členové spoluúčastníky akcí spřátelených klubů. Různorodá byla náplň akcí i počet účastníků.
1977 - Slovenský kras, Silická planina
1978 - Maďarsko, jeskyně Baradla, Meteorbarlang
Polsko, oblast Kralického Sněžníku (jes. Medvědí)
1979 - Bulharsko, Mezinárodní ženská expedice Jagodina 79
Bulharsko, družební setkání s klubem Paldin Plovdiv v Rodopech
Polsko, účast na oslavě 25. let Spel. klubu Varšava.
Polsko, Vysoké Tatry, jeskyně Czarna, Zimna a Mylna.
1980 - Polsko, Krakovsko-Čenstochovská Jura
Slovenský ráj (Stratenská j.)
1981 - Bulharsko, Stará Planina a Rodopy
s klubem Paldin Plovdiv
1982 - Německo, pohoří Harz
1983 - Jugoslávie, Velebit, Durmitor, Popovo polje
1984 - Bulharsko, Stará Planina, Devetašsko plato, pobřežní kras u Tjulenova
Polsko, účast na oslavě 30 let Spel. klubu Varšava ve Vysokých Tatrách
1985 - Bulharsko, Pirin a centrální spel. archiv v Sofii,
SSSR, Ťan-Šan.
1986 - Bulharsko, jeskyně Duchlata a propasti Vračanské planiny
v součinnosti s kluby Paldin Plovdiv a Akademik Sofia
Malá Fatra, vysokohorský kras
1987 - Jugoslávie - Černá Hora, Orjen, objev propasti Pema -220 m
v součinnosti s klubem Suchý žleb, návrat trajektem přes Jadran a přes Itálii
Rumunsko, Padiš v pohoří Bihor
1988 - Rakousko, Švýcarsko, studijní cesta v součinnosti
se spel. kluby Vídeň a Bern.
Rumunsko, exkurze do jižních Karpat, pohoří Fagaraš, Paring a Sebeš.
1989 - Jugoslávie - Černá Hora, Orjen, Řecko, Turecko a Bulharsko
v součinnosti s klubem Suchý žleb.
1990 - Jugoslávie - Černá Hora, Durmitor a Orjen.
Maďarsko, termální jeskyně Ördöglyuk a Josef Hegy v Budapesti
ve spolupráci s maďarskými jeskyňáři
Itálie, Dolomity
Čachtický kras
Slovenský kras
Belanské Tatry
1991 - Maďarsko, Bukové hory, jeskyně István lápai
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Vyvěračka Komnica v pohoří Žep je stále horkým želízkem Topasu.

Ve vodní jeskyni Komnica jsme objevili a zmapovali téměř kilometr chodeb.
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1992 - Polsko, Vysoké Tatry,
podzemní tábor jeskyně Mentušia.
Rakousko, Tennengebirge
1993 - Rakousko, Tennengebirge
1994 - Rakousko, Leoganger Steinberge,
propast Lamprechtsofen
ve spolupráci s polskými speleology
1995 - Slovensko, exkurze zlaté doly Hodruša
1996 - Rakousko, Totesgebirge
Mapování Lipské pećiny
1997 - Rakousko, Totesgebirge
u Cetyně, Černá Hora
1998 - Rakousko, Totesgebirge, jesk. Parohloch.
Chorvatsko, Velebit, propast Slovakia, spolupráce se slovenskými kolegy
1999 - Rakousko, pohoří Totesgebirge
Chorvatsko, Velebit, spolupráce se Slováky
1999 Slovensko, Strážovské vrchy
ve spolupráci se spel. klubem Strážovské vrchy
2000 - Rakousko, pohoří Totesgebirge, jeskyně Korálová
2001 - Chorvatsko, Velebit, spolupráce se Slováky
2002 - Kosovo, Peč, jeskyně Velká Klisura, spolupráce se slovenskými kolegy
Slovinsko, exkurze do jeskyní Postojná, Skocianská, Vilenica, Divaška
Venezuela, Roraima tepui, objev jeskyně Krystalové oči (Ojos de cristal)
2003 - Venezuela, Roraima tepui, jeskyně Krystalové oči (Ojos de cristal)
2004 - Venezuela, Cueva Charles Brewer, Churí tepui
objev a dokumentace největší kvarcitové jeskyně světa
2005 - Venezuela, Churí tepui Cueva Charles Brewer
Bosna rep. Srpska, jeskyně Ljubačevo, Speleološko Društvo Ponir Banja Luka
Černá Hora, jeskyně nad Vražjim Firovima (Dalovića)
v součinnost s klubem Pustý žleb
Polsko, exkurze Kralický Sněžník, jes. Medvědí, uranový důl, zlatý důl.
2006 - Irán, Jeskyně Tří naháčů (Objev nejdelší jeskyně světa v soli)
v součinnosti s pražskými geology
Bosna rep. Srpska , Mezinárodní speleocamp Manjača
organizovalo Speleološko Društvo Ponir Banja Luka
Černá Hora, jeskyně nad Vražjim Firovima (Dalovića)
v součinnost s klubem Pustý žleb.
2007 - Venezuela, Churí tepui, jeskyně La Araňa (Pavoučí)
Černá Hora, Expedice Medůza 07‘ v součinnosti s klubem Pustý žleb
2009 - Venezuela, Auyán a Roraima tepui Cueva Pemones, Cueva Ojos de Cristal
Venezuela, Masiv Chimantá Cueva Muchimuk, Eladio, Colibrí
(objev nejdelší jeskyně světa v pískovcích)
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2010 - Černa Hora a Hercegovina Lipská Pećina
Černá Hora, Bijelo Polje, Pećina nad Vražjim Firovima (Dalovića)
v součinnosti s klubem Pustý žleb
2011 - Hercegovina, Gatačko polje Dobreljska (Добрељска пеђина), Glavićine
2012 - Venezuela, Masiv Chimantá, Muchimuk, Kolibřík, natáčení 3D filmu
Slovensko, j. Štefanová a Demänovská na pozvání klubu Nikolaus,
Slovensko, Silická ladnica v součinnosti s Tartaros
Bosna a Hercegovina, Gatačko polje, Černá Hora, Krstač, Pivsko oko,
2013 - Venezuela, Akopán,
Bosna, jeskyně Pola, vrchovina Javornik, Komnica
2014 - Írán, Namakdán jeskyně 3N,
Solné pně: Šáh Alabdar, Čiru, Kuhe Namak - jeskyně Kaňon
v součinnosti s pražskými geology.
Slovinsko, Černělsko Brezno v součinnosti s Plánivami
BiH - republika Srpska, Komnica, Vývěr Žepy
2015 - Venezuela, Akopán, Cueva Monika, Cueva Blanco-rosa
Island, lávové jeskyně
Skadarské jezero, jeskyně Obodská
Slovensko, Silická ladnica (se skupinou Tartaros)
Slovensko, Stratenská
2016 - Bosna, Komnica, Žepa, Šekovači - Lovnica

Zimní výprava Do Černé Hory
a na Durmitor
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Jeskyni Govještica zkoumal již prof. Absolon. Dnes je
nejdelší jeskyní BiH.

Jak se také zkoumaly jeskyně
Vašek Kacetl

V dobách, kdy automobil byl na silnicích vzácný a jezdilo se na bicyklech, v lepším
případě na motocyklech, byla doprava do Krasových jeskyní také otázkou roční doby
a momentálního počasí.
Z tohoto hlediska byla výhodnou lokalitou Býčí skála a okolí, neboť v zimě, kdy použití jednostopých vozidel bylo omezené, se do Adamova dalo poměrně snadno dojet
vlakem a zbytek, asi 5 km, byla i se zavazadlem hodinka cesty – mnohokrát ověřeno.
Někdy okolo Vánoc (1958) jsme se ráno vlakem s Igorem vydali na průzkum jeskyně
Barová, kterou jsme už dost znali z dřívějška. Záměrem bylo prozkoumat nejvyšší
části tzv. čtvrté propasti, kde bylo zespodu vidět vysoko a lákalo možné pokračování.
Za mrazivého slunečného dopoledne jsme po převleku „opatřili“ dřevo potřebné pro
náš záměr, pojedli svačinu a zmizeli v teplém podzemí.
Protahovali jsme materiál přes Druhou propast, tam bylo pro překonávání hlubiny
od dřívějších badatelů položeno tlusté prkno, dál přes třetí propast a konečně čtvrtá.
Pro orientaci mladších uvádím, že dnes se druhá propast slézá až k potoku a pak
stoupá k průchodu do třetí.
Z přinesených kulatin jsme stvořili konstrukci na relativně bezpečné přelezení dolní
části stěny s převisem, přehodili jistící lano (konopné) okolo bezpečně vypadajícího
krápníku a v horní části už bylo dost chytů a mírnější sklon, takže jsme oba postupně
dosáhli nejvyššího místa, kde byl vidět bohužel konec. Ani na jednu stranu pukliny,
na níž je vytvořena propast, nebylo žádné pokračování a tak jsme se utěšovali tím, že
negativní výsledek je také poznání. Hrdí na svůj výkon jsme pořídili fotografie osvětlované zdola a současně také se světlem umístěným nahoře (v obou případech práškové slože) a vznikající hustý dým nedovoloval dlouhé otálení, takže to šlo ráz na ráz.
ČB fotografie jako doklad se zachovaly dodnes. Všechno šlo zatím hladce. Zatím.
Zrušili jsme, bohužel předčasně, dřevěnou konstrukci a už tu byl malér. Při stahování
lana jsme přehlédli, že na tom špatném konci je uzel – zaklesnul se do mezery mezi
krápník a stěnu a lano nešlo dolů. Po chvíli pokusů jsme rozhodli, že konstrukci
obnovovat je nadlouho a že tam musí chtě-nechtě někdo vylézt a lano uvolnit, jinak
bychom ho tam museli nechat. Padlo to na mne, byl jsem trochu lehčí. Nejprve jsme
se na lano pověsili oba a trochu i škubli, pak jsem s husí kůží po celém těle a děsem v očích (pud sebezáchovy docela fungoval) lezl nahoru. Příslovečný andělíček
strážníček byl přítomen, takže se lano nevytrhlo, ani když jsem už byl v blízkosti
kotevního krápníku. Po uvolnění byl sestup jednoduchý a život zase růžový. Bohužel
ne nadlouho.
Doba pokročila a byl čas pomýšlet na návrat. Sbalili jsme se, vylezli ve zdraví ven
a pocítili, že vydatně přituhlo – bylo už po 22. hodině. Za další události nechci obviňovat jeskynní skřítky, ti se vydováděli se zapomenutým uzlem na laně. Mimo jeskyně však asi pověřili záškodnickou činností své kamarády působící venku. A situace se
začala komplikovat až dost.
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Vzhledem k citelné zimě jsme na sebe navlékli, co šlo a při svěžím tempu (teplota už
zřejmě překročila patnáctku – ale mínus, a dál klesala) jsme se těšili na teplo ve vlaku
a cestu domů. Jízdními řády jsme si hlavy nelámali, vlaky jezdily často, takže jsme
optimisticky šlapali k Adamovu a navzdory chladu se zdál noční svět s hvězdami nad
hlavou stále krásný.
Závažný malér se projevil ve chvíli, kdy jsme na nádraží Adamov- zastávka (tenkrát
jen přístřeší) zjistili, že poslední spoj ujel před čtvrt hodinou, je asi půl dvanácté
a nejbližší vlak jede někdy okolo 4. hodiny ranní. Venkovní teplota klesla někam
k mínus 20° C a měli jsme na vybranou samé prima možnosti: Zmrzat zhruba pět
hodin pod přístřeším, přejít na nádraží Adamov a tam v možná vytopené místnosti
vyčkat na ranní spoj, nebo se vydat pěšky do Obřan na tramvaj, ty tehdy běžně jezdily
i v noci.
Dlouho přemýšlet se nedalo, vyrazili jsme na Bílovice i s tím, že zakoupenou zpětnou jízdenku už asi nevyužijeme. Riskovat srážku s nějakým nákladním vlakem při
chůzi v tunelech jsme nechtěli, tak zbyla silnice se všemi zákruty. Nejnižší dosaženou
teplotu dokládá skutečnost, že krajíc chleba v batohu mi zmrznul na kámen a v láhvi
s limonádou byla namísto tekutiny ledová tříšť. Uháněli jsme, jak se dalo nejrychleji, prošli Bílovicemi a pak podle vody do Obřan, kam jsme po usilovném pochodu
dorazili někdy okolo půl třetí a to už i batohy, které nám doposud užitečně hřály
záda, začaly být dost těžké. Zachránila nás částečně vytopená tramvaj na konečné

Zleva: Vašek Kacetl, Igor Audy, Jarek Pařil, Jirka Růžička v roce 1956 na Býčí skále
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s odjezdem asi za čtvrt hodiny a ohleduplný řidič (v tom mrazu ještě čekat dlouho
venku bez pohybu, to by už bylo o zdraví). Pak se tramvaj rozjela a my si pohodlně
a v poměrném teple mysleli, že už je strázním konec. Ale nebyl.
Spoj na Žabovřesky byl přímý a jízda trvala něco přes půl hodiny, takže jsme za tu
dobu dokonale ztuhli a zvednout se ze sedadla s batohem byl docela problém. Zastávka navíc mi moc nepomohla a tak, shrbení a vratkým krokem jsme se konečně
každý sám doslova ploužili k domovům. Rodiče se uklidnili a postel byla pro nás
nefalšovanou ukázkou ráje.
Poučení? Pokud jezdíte „sockou“, sledujte jízdní řády!

Jak se fotografovalo v předtopasových dobách
Vašek Kacetl

Fotografování nás zajímalo již dříve. Jako zárodky daleko pozdějšího Topasu (Igor
a já) jsme jako ještě neorganizovaní průzkumníci v době asi před 60 lety získávali
zkušenosti a také zkoumali jeskyně, pokud možno v blízkosti Brna. Důvodem byly
zejména přepravní možnosti – tramvaj, kolo, v zimě vlak. Taková byla např. Býčí
Skála, Barovka, ale i jeskyně Ochozská, o jejíž poloze a výzdobě jsme informace už
měli – ale to je na jiné povídání.
Tentokrát jsme vybrali Ochozskou. Vydali jsme se tam ve dvou (!) na bicyklech s
vybavením v té době pro nás běžným, tenisky, stará tepláková souprava, baterka (karbidky byly pro nás nedosažitelné a diody tak za 50 let) a rezervní parafinové svíčky.
Na hlavu čepici s bambulí – stropním indikátorem – a pro fotografování populární
a dosažitelný aparát Ljubitěl – Igor a já Fokaflex – ještě dosažitelnější, oba formátu
6 x 6.
Kola jsme ukryli v křoví a do jeskyně jsme vnikli zadním vchodem (z Kamenného
žlíbku). Zmíněný vchod byl v té době jen zamaskován kameny, takže kdo o něm
věděl, mohl dovnitř. Rozsvítili jsme, co se dalo a cestovali přes obávanou Pochvu
ke Smuteční vrbě a hlavní chodbou k normálnímu vchodu – Nové jsme se prozatím vyhnuli. Logicky, protože jako budoucí chemici jsme používali osvětlovací slože
s hliníkem (hořčík byl jen snem, vrcholem možností byla AM slitina, která šla drtit
na prášek), které po zapálení vydatně kouřily, také smrděly většinou po síře a nemělo
smysl si fotografický program pro zpáteční cestu předčasným zadýmením znemožnit.
Když jsme prolezli Hadicí a došli kouknout na boží světlo ke vchodu, o kterém jsme
věděli, že je normálně uzamčený, uviděli jsme venku za skutečně zamčenou mříží
sedět a lelkovat tenkrát pro nás „opravdového“ a oproti nám o něco staršího jeskyňáře
s něčím úžasným - s karbidkou!
Byl ve střehu, zazíral a po krátké chvíli překvapení nás zkoušel otázkou „ Co tam
děláte?“ Odpověděli jsme mu celkem slušně, že si prohlížíme jeskyni a tak přitvrdil
„Já vás nepustím ven“. Vykolejili jsme ho odpovědí „Tak ahoj“ a vykročili zase zpět
do jeskyně.
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Když pochopil, že nejsme vyhladovělí zbloudilci a začalo ho zajímat, co jsme zač,
zavolal, ať se vrátíme, odemknul a začalo teď již přátelské vysvětlování, co tam kdo
děláme. Místní badatel (jméno jsem již dávno zapomněl) čekal na nějakou ohlášenou
exkurzi, která se zatím nedostavila a my jsme lhali co nám síly stačily, že nás nasměroval kdosi (nějaké jméno jsme věděli tenkrát ještě pouze z doslechu) z Býčí Skály a
ten že poradil cestu a také že je uvnitř plno výzdoby na fotografování. S fotoaparáty
na krku jsme byli tak přesvědčiví, že po nás nakonec pro toho „býčiskaláka“ chtěl poslat 10 korun což by byly dnešní asi tak dvě stovky, že mu je dluží. Bylo nám trapně,
samozřejmě jsme to vyřizovat nemohli a dalo nám dost práce se vylhat, že ho uvidíme
až za dlouho a ať mu to raději dá sám.
Ještě chvíli jsme venku společně čekali, ale exkurze nedorazila. Pak už to bylo bezvadné, šli jsme dovnitř společně. On sám měl také fotoaparát (pamatuji se že drahý
kinofilmový), krásně svítil karbidkou a výměnou za to, že on nás povodí, my mu zase
práškovou složí posvítili při fotografování. Takže jsme prolezli co se dalo, teď už
včetně Nové a s kvalitním světlem, společně jsme usilovně fotografovali a postupně
úplně zadýmili celou jeskyni.
Podmínky to tenkrát byly pionýrské, osvětlovací směs se tvořila od oka z hliníkových
pilin nebo práškové stříbřenky a ze všeho, co bylo po ruce s tím, aby to aspoň hořelo,
expoziční tabulka neexistovala, takže se potřebné množství směsi jen odhadovalo, a
barva plamene byla pro ČB film nezajímavá. Zapalovalo se to doutnáčkem a sem tam
popálené prsty nikoho zvlášť nevzrušovaly. Je s podivem, že takto vznikaly i použitelné obrázky. Mohla za to také velká expoziční pružnost ČB filmů a skutečnost, že
jsme si fotografie dělali doma.
Po přátelském rozloučení, pozdravech na Býčí skálu a slibu, že se zase někdy ukážeme (to, že jsme nechtěli ty peníze asi zvýšilo naši důvěryhodnost), byl čas vyrazit
zpět domů. Vytáhli jsme kola z křoví a hurá do Brna. Nepokazili jsme doma ani
vyvolávání exponovaných filmů, ani následných fotografií a dodnes se tak dochovaly
některé černobílé obrázky – ty při pečlivém zpracování na rozdíl od barevných tak
rychle nestárnou.
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A jak se fotografuje dnes…
Vašek Kacetl

Do Amatérské jeskyně se chodí bádat, sem tam povodit nějaké zájemce a také fotografovat. Technicky už je to zcela jiná činnost, svítí se elektronickými blesky a diodovými světly, digitální aparáty umožňují nastavit správnou expozici a také okamžitou
kontrolu získaného snímku. Práškové slože s barevně vyváženým spektrem se pomalu
vzhledem ke svým nectnostem (dým, i když už dávno nesmrdí) přestávají pro menší
prostory používat.
Vybaven tedy plastovou brašnou s fotoaparátem a bleskem včetně dalších pomůcek
jsem vyrazil na smíšenou fotoexkurzi v doprovodu kamarádů, kteří byli ochotni strpět zdržování, které takové akce vždy doprovází. Zklamalo mne jen, že další účastníci
si většinou aparáty nevzali a tak to zdržování bylo jen na mne.
Postupovali jsme v pohodě, čas v podzemí rychle plynul a snímky přibývaly, až jsme
dorazili k Dlouhému jezeru, kde se, jak známo, nalézá přepravní vor pro jednu osobu.
A děly se věci.
Většina členů se s většími či menšími potížemi, ale v podstatě zasucha přepravila na
druhou stranu, jenže já při vystupování šlápl vedle a byl jsem ve vodě vysoko nad pás
i s fotografickou brašnou. Jen částečná těsnost brašny, její molitanová vystýlka a také
ledovou vodou značně urychlený výstup na spásnou souš zabránil úplnému zaplavení
a znehodnocení jejího obsahu. Pocity, kdy do holínek zatéká ledová voda z úplně
promočeného oblečení jsou kouzelné a popisovat je spisovnými výrazy nejde. Mnozí
to také znáte, tak popis vynechám. Po chvíli bylo zřejmé, že fotoaparát i světýlka
přece jen fungují a pokud se do mokré brašny nevrátí, bude možno ve fotografování
pokračovat. Zkazit ostatním celou akci a uhánět z plných sil k východu jsem nechtěl,
tak se v programu pokračovalo dál. Moje pocity z cesty v mokrém, i když s ochotnou
dopomocí a v důkladně vyždímaném oblečení se blížily touze po pobytu ve střední
Africe, stačí uvést, že jsem se ohříval i od horkých chladičů diodových světel. Jen
dodám, že nakonec jsem to přece jen neodstonal.
Samozřejmě ovládat fotoaparát špinavýma rukama z uvnitř mokrých rukavic se rozumně nedá. Vzal mi jej proto a pod overalem celou zbývající cestu ukrýval ochotný
pomocník, který se pak také chopil samotného fotografování, takže jsem jen svítil a
dokumentační charakter akce byl vcelku dodržen.
Plyne z toho poučení: Pokud se člověk – jeskyňář fotograf - může dostat do bližšího
kontaktu s vodou, velice se hodí neděravý, třeba i jen pevnější svačinový sáček na preventivní ochranu pro fotoaparát a blesk, případně pro další citlivé vybavení, ať už je
to přepravováno v čemkoliv. Například obal na práškové slože je zpravidla vodotěsný,
zase ale mohou zvlhnout dávkovací a zapalovací pomůcky, takže si člověk nevybere.
Dobrá je vodotěsná brašna. A další poznatek, že pokud nějaké vybavení potřebujeme
dokonale vyzkoušet, stačí je vzít do jeskyně, a pak se uvidí. Pro uklidnění zájemců
dodávám, že koupel k tomu není nezbytná.
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