
Expedice Medúza 2009 – Černá hora, planina Dalovica, 21.-30.8.2009 

Účast: J. Sirotek, V. Kaman, J. Gajdošík, T. Svoboda, P. Barák, L. Láník, J. Dvořáček, V. Pazderka, 
T. Havelka, L. Glier 

V pořadí už sedmá expedice pořádaná Pustožlebskou skupinou do této oblasti, plánem pro letošek 
byl potápěčský průzkum vyvěračky Jurisko Vreljo, průzkum propasti Džerdab a nalezení dalších 
možností výzkumu v jeskyni Dalovica pecina, případně prolongace v jeskyni Brno. První lokalita 

hned na začátku padla, protože účast odřekli pražští potápěči. Hlavní útok byl soustředěn na jeskyni 
Dalovica. 

Expedičního dění se zúčastnili členové základních organizací České speleologické společnosti: 
ZO 6-13 Jihomoravský kras, ZO 6-17 Topas, ZO 6-22 Devon, ZO 6-25 Pustý žleb 

21.8.2009 
V 17:00 vyrážíme z Brna v sestavě T. Svoboda – L. Láník – P. Barák – J. Dvořáček. Expedičním 
vozidlem je Jindrova čtyřkolka Octavia 2,0. Čeká nás 1100 km po trase Blansko – Brno – Györ – 
Budapešť – Szeged – Novi Sad – Bělehrad – Čačak – Užica – Nova Varoš – Pripolje – Bijelo Polje 
– Berane. Kolem půlnoci dorážíme do Bělehradu. 

22.8.2009 
O půl osmé dorážíme do Bijelo Polje. Kolem dvanácté přijíždí další dva členové expedice J. Sirotek 
a V. Kaman. Čeká nás pohoštění u Izmira Gužmiroviče, který za černohorskou stranu zaštiťuje 
expedice na planině Dalovica. Část výbavy si necháme na planinu odvézt jeepem, kam dorážíme 
kolem třetí hodiny. Tábor rozbíjíme na pozemcích Mita Daloviče, místního pastevce. Večer 
opékáme buřty, s Tomášem jdeme slanit nedalekou propast ve velkém závrtu. Úzké vstupní hrdlo 
přerůstá v pěknou prostornou šachtu hlubokou něco málo přes 20m. Dno je tvořeno závalem a taky 
obrovským bincem s kostmi uhynulých zvířat. Propast místní pastevci využívají jako velký 
„odpadkáč“. Kolem půlnoci jdeme spát. 

23.8.2009 
Dnešní den je v plánu průzkum vedlejších koridorů v jeskyni Dalovica. Dnešní pětice Kaman – 
Láník – Svoboda – Barák – Dvořáček má v plánu najít koridor zvaný Labyrint, během českých 
expedic v posledních sedmi letech tam ještě nikdo nebyl, chceme najít nějaký sifon nebo nadějné 
místo pro výzkum. Orientace podle srbské mapy však není ideální. Labyrint nenacházíme, zato 
alespoň víme, kde určitě není. Jeho vstup má začínat propastí. Nacházíme jednu, která by to mohla 
být, osazujeme dva nýty a slaňujeme cca 20m kolmý stupeň. Po chvíli bloudění zjistíme, že jsme v 
předešlém dómu Slavia. Zpáteční výstup 300 výškových metru kaňonem Klisura s vrtačkou a 
kovárnou na zádech je opravdovým „zážitkem.“ Dorážíme kolem 22:00. Po převlečení do suchého 
a občerstvení jdu zalehnout. Venku poměrni dost prší. 

24.8.2009 
Doráží čtveřice V. Pazderka, T. Havelka, L. Glier a J. Gajdošík. Do Daloviči vyráží dvě skupiny: 
Kaman – Gajdošík – Havelka jdou prozkoumat Pomorski koridor. Sirotek – Pazderka – Barák – 
Dvořáček znovu hledat vstup do Labyrintu. Konečně najdeme tu správnou šachtu, která je opravdu 
impozantní. Její pruměr cca 15m, hloubka cca 10m, výška celé prostory kolem 40m. Výzdoba 
unikátní – zaujmou obrovské stalagmity výšky až osm metrů, tižko popisovat – určitě budou nějaké 
fotky. Cesta do Labyrintu vede traverzem nad šachtou, který vystrojujeme. Podaří se nám 
prozkoumat asi polovinu koridoru. Nacházíme zajímavé komíny. Vracíme se kolem deváté. 



25.8.2009 
Dnes se před jeskyní rozdělujeme na dvě skupiny. Kaman – Sirotek vyráží na podrobný průzkum 
koridoru Pomorski a nachází sifon. Pazderka – Svoboda – Barák – Laník – Dvořáček vyráží do 
Labyrintu. Svoboda – Pazderka se pokouší o lezení dvou komínů – neúspěšně, příliš riskantní lezení 
na nestabilních stěnách. Zbytek vyráží do dalších partií Labyrintu, podaří se je propojit s včera 
prozkoumanými místy. Procházíme vysokými dómy a chodbami, slaňujeme do šířky obrovskou 
propast, plazíme se pizolitovými úžinami. Podaří se nám najít pozůstatky a i živé členovce z 
povrchu, což potvrzuje komunikaci Labyrintu s povrchem. Libor udělá nějaké pěkné fotky. Návrat 
do tábora kolem desáté hodiny. 

26.8.2009 
V devět ráno vyráží do jeskyně vystrojovat cestu k sifonu trojice Pazderka – Havelka – Glier. Ve 
dvanáct vyráží druhé družstvo Sirotek – Kaman – Gajdošík – Barák – Svoboda – Dvořáček – Láník. 
Cesta koridorem je poměrně náročná, je třeba s namočením překonat několik jezer, traverzů, slanění 
a výstupu po lanech, to vše s potápečskými lahvemi a ploutvemi na zádech. Úplným bonbónkem je 
poslední hluboké jezero, které se traverzuje při stěně po prsa ve vodě. Ke koncovému sifonu doráží 
čtveřice Sirotek – Kaman a nosiči Svoboda – Barák. Ponor potápěče Honzy Sirotka se uskutečňuje 
v 16:45. U sifonu zůstává Tomáš Svoboda, dvojice Kaman – Barák jde mapovat boční chodbu a její 
situaci vuči sifonu. Honza se vrací se zprávou o objevu, celkem cca 300m nových prostor a vede to 
dál. Pozitivní je, že sifon by mohl být nadějný pro bádání i pro „suchozemské“ jeskyňáře. 

27.8.2009 
Dnešní den odjíždí členové pustožlebské a mikulovské skupiny na Durmitor. Po náročných 
průzkumech padá i původní plán průzkumu propasti Džerdab. Celý den trávíme v táboře a 
odpočíváme. Večer rozděláváme táborák. 

28.8.2009 
Poslední den se vydáváme v sestavi Svoboda – Barák – Dvořáček nalehko prozkoumat hlavní 
koridor Daloviči. Po cestě vyschlým řečištěm kaňonu potkáváme místní „pověstnou“ zmiji 
růžkatou. Průstup jeskyní je velmi členitý – spousta volného lezení, traverzování, žímarování a 
slaňování. Cestou lze vidět bohatou, mohutnou a rozmanitou krápníkovou výzdobu. Nejvyšší 
stalagmit muže měřit k deseti metrům. Prostory jsou obrovské, některé na výšku kolem padesáti 
metru hádám, těžko určit přesnou výšku. Procházíme mohutnými původními sifony. Míjíme nebo 
traverzujeme přes nespočet smaragdových jezírek. Téměř nekonečný průstup utne koncový sifon. 
Akci se nám podařilo zvládnout v rychlém tempu. Průstup jeskyní + sestup a výstup kaňonem 
Klisura do tábora za 10 hodin. 

29.9.2009
Balení tábora, v 10:00 odjezd z Planiny. 

30.9.2009 
V 6:00 dorážíme do Adamova. 

Zapsal: Petr Barák 



Některé užitečné odkazy: 
http://www.speleo.cz/Article.asp?nDepartmentID=49&amp;nArticleID=123&amp;nLanguageID=1 
http://www.studiohamilton.cz/news/8/15/SPELEOFoRUM-2009 
http://franci.rajce.idnes.cz/Cerna_hora_2008%2C_Jeskyne_Dalovica_a_Duricko_vrjelo./ 
http://www.speleo.cz/article.asp?nArticleID=228&amp;nDepartmentID=104&amp;nLanguageID=1 
http://francimus.webnode.com/news/cerna-hora-planina-dalovica/ 
http://speleo.testujeme.cz/article.asp?
nArticleID=176&amp;nDepartmentID=104&amp;nLanguageID=1 
http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-cerna-hora-14 
http://cavediving.speleo.cz/publikace/dalovica_2005.htm


