22. - 24.10.2010 - KÜHLLOCH, Rakousko
Účast: Jirka "Štajgr" Vokáč, Jirka Štěpánek, Petr Barák, Pavel Rozehnal
ČSS, ZO: 3-02 Jeskyňáři Plzeň, 3-03 Šumavský kras, 6-22 Devon
Ve dnech 22. - 24.10. jsme s Petrem provedli expedici do Rakouska, oblast Dachsteinu - jeskyně
KÜHLLOCH. Jeskyně má solidní převýšení 350m a vysokohorský charakter s aktivním tokem a četnými
vodopády. Celkově její obtížnost splnila naše očekávání.
Pavel Rozehnal
Podávám trochu podrobnější průběh expedice:
22.10.2010
Asi v 17:45 vyrážíme z Brna, po bezproblémové cestě doražíme na místo srazu v Bad Ischl - cca 23:15.
Po krátkém popovídání s plzeňskými kolegy se jdeme uložit ke spánku - někdo v autě, někdo pod
širým nebem. Zítra nás čeká náročná akce v délce cca 15 hodin.
23.10.2010
Na místo činu, k jeskyni Kuhlloch dorážíme kolem deváté hodiny. Lokalitu před námi prozkoumali již
rakouští kolegové v délce 1455 m, zajímavý je však hlavně její výškový rozsah +376 m. Jedná se
vývěrovou jeskyni horského typu. Při jejím průstupu se střídají velmi úzké meandry s velmi
prostornými šachtami. Jeskyně je opravdu hodně živá. Jsme v podstatě pořád v kontaktu s divokým
aktivem. Výstup každou propastí, nebo pohyb po traverzech je doprovázen hlukem obrovských
vodopádů, ve kterých se občas chtě nechtě koupeme. Plzeňští kolegové jeskyni znovu vystrojují,
rakouská lana už nejsou příliš bezpečná, nebo je zničila voda. Hlavním cílem je se dostat na koncové
místo jeskyně, kde má údajně být sifon a zhodnodit možnosti dalšího postupu. Vystrojovat se začíná
zhruba od +210 m. Na tuhle kótu jsme dorazili po 3,5 h. Já a Pavel jsme měli za úkol každý
odtransportovat jedno lano. Hlavní vystrojovači jsou Štajgr a Jirka. Podaří se nám celkově vystoupit až
do cca +340 m. Po dalších 5 hodinách je vystrojovací akce ukončena, což osobně docela vítám, jelikož
oblečen stejně jako na okrouhlík a kompletně promočen při teplotě 3°C už nebyla sranda, docela
jsem zalitoval, že jsem si nevzal do jeskyně neoprén, jelikož jsem byl ujišťován, že by mě v něm bylo
hrozný vedro. Ven jsme vylezli v 23:15. Následuje rychlé postavení stanu, hovězí guláš, čaj, pivo a
valíme spát.
24.10.2010
Vstáváme kolem 8, balíme se, loučíme a odjíždíme v 9:45. Do Brna jsme se vrátili kolem půl řetí.
Petr Barák

