
Kačna jama, Slovinsko (17. - 20.6.2010)

V tomto termínu proběhla přípravná expedice na lokalitu, kde od roku 2007 působí 
ZO  6-19  Plánivy.  Jeskyně  Kačna  jama  leží  v  oblasti  slovinského  "Krasu"  a  její 
mohutné prostory jsou vytvořeny ponornou řekou "Rekou". Plánivská skupina zde za 
dobu svého působení dosáhla velmi významných objevů, které jeskyni prodloužily na 
více jak 14 km, lokalita se tak stala druhou nejdelší ve Slovinsku, celková hloubka 
lokality se pohybuje kolem 300 m pod povrchem. Potenciál jeskynního systému je 
několik desítek kilometrů. Úkolem expedice bylo vystrojení a přestrojení některých 
exponovaných úseků pro bezpečnější průstup jeskyní a transport materiálu, druhým 
úkolem bylo domapovaní některých dílčích úseků jeskyně, případně revize polygonu 
jiných již zmapovaných částí. Expedice se zúčastnili členové základních organizací 
České speleologické společnosti: 

ZO 6-16 Tartaros, ZO 6-19 Plánivy, ZO 6-22 Devon, ZO 7-03 Javoříčko 

Účast: Jindřich Pernica, Bohuslav Koutecký, Radek Nejezchleb, František Musil, 
Petr Barák, Vladimír Lipták + Klára 

         Vstupní 180m propast       
ilustrační foto: JD „Gregor Žiberna“ Divača



17.6.2010 

Na expedici vyrážíme ve dvou vozidlech. Prvním je Franciho VW Passat v nemž v 
16:00 z Brna vyrážíme ve složení Franci - Petr - Vláďa - Klára. Plániváci vyražejí 
okolo 18:00 v Kocourově Felicii. Cestujeme po trase Brno - Vídeň - Graz - Ljubljana 
- Divača. Na místo (kemp u Divašky jamy) dorážíme těsně před půlnocí. Plánivaci 
dorazili kolem druhé hodiny ranní. Vyspíme se pod přístřeskem v kempu. 

Saturn
ilustrační foto: JD „Gregor Žiberna“ Divača

18.6.2010 

Vstáváme před desátou hodinou a chystáme vše potřebné do jeskyně tj. bivak, jídlo 
na  dva  dny,  vodu,  výstroj.  Přesouváme  se  k  jeskyni.  Franci  se  ujímá  vystrojení 
vstupní  180m propasti.  Já  sestupuji  hned  za  ním,  ověšen  dvěma  transporťáky  s 
bivaky. Po slanění se v podstatě hned s Francim ujímáme našeho úkolu - mapování. 
Přes den mapujeme hlavně v okolí druhého bivaku, Ponvice, Ogavného jezera zhruba 
250 m pod povrchem - všechny názvy si bohužel nepamatuju, vše bude jistě popsáno 
na  jiných  místech.  Druhé  družstvo  Vláďa  -  Klára  -  Jindra  přestrojují  traverz  za 
Ponvicí. Kocour - Radek přes den instalovali vrátek nad propastí. Scházíme se po 
osmé hodině v prvním bivaku ve čtyřech lidech, Jindra se vrátil na povrch. K večeři 
je dršťková. Usínáme po 23 hodině. 



                    Vystrojovací práce v okolí Ponvice                                              Foto: Klára

19.6.2010 

Po 11. hodině přichází do bivaku budící družstvo ve složení Kocour - Jindra - Radek. 
Po  snídani  vyráží  tři  družstva  s  různými  úkoly.  Jindra  -  Radek  (dostrojování  a 
přestrojování cesty k Saturnu). Kocour - Vláďa - Klára (přestrojovací práce v okolí 
Ponvice). Já s Francim opět mapujeme. Jde nám to velmi rychle, k dispozici máme 
               

                    Bivak                                                                                        Foto: V. Lipták



přístroj  Disto  A3  propojený  přes  bluetooth  s  PDAčkem,  kde  se  během  chvilky 
vyobrazují  polygony  naměřené  laserem.  Franci  tak  okamžitě  dokresluje  půdorys 
jeskyně. Domapováváme resty ze včerejška ve stejných místech, na závěr mapujeme 
nový  objev  Maďarů,  13m propástku  s  průvanem v  Kalvárii.  Pomalu  se  všechna 
družstva schází pod vstupní propastí. Velkou výhodou je vrátek, na ocelové lanko tak 
navěsíme transporťáky, které tak nemusíme tahat 180 m po lanech nahoru, což je 
značná úspora sil. Na závěr jdeme projít část Zahodiho rovu, což je mohutný, bohatě
 

                  Akční práce s vrátkem                                                             Foto: V. Lipták

vyzdobený koridor. Na úplný konec ještě sólo sestupuji do Južné dvorany, zaujmou 
přilbice a pozůstatky munice z první světové války, které sem byly vhozeny vstupní 
propastí.  Na povrch vystupujeme kolem 19 hodiny,  po 31 hodinách strávených v 
podzemí.  Již v propasti  nás vítají  deštové kapky, od této chvíle už jenom prší.  K 
večeru  vyrážíme  z  kempu  na  pivo  do  vesnice  Divača.  Vytipováváme  vhodný 
okamžik,  kdy  neprší.  Než  dorazíme  do  hospody  jsem  však  stejně  kompletně 
promočen, chytl nás další liják. Prohlédneme si také velmi pěkně zaříženou klubovnu 
místních jeskyňářů z klubu Gregora Žiberny.

20.6.2010 

Tendo den se už jen balí, odstrojuje se vrátek, umývají a smotávají lana. Ve 12:00  
vyrážíme domů, v Brně jsme kolem 19:00. 



                    Završení expedice v baru v Divači                                               Foto: Klára

                    Sestava                                                                             Foto: R. Nejezchleb



Nepříliš aktuální, ale o charakteru jeskyně vypovídající řez Kačnou jamou
zdroj: JD „Gregor Žiberna“ Divača

Užitečné odkazy:

http://www.planivy.cz/index.php?page=pl ... on=novinky (především prezentace 
jeskynní systém Reky v levém sloupci, dále zprávy z doposud proběhlých expedicí)

http://www.speleo.cz/Article.asp?nDepar ... nguageID=1 

Zprávu sestavil: Petr Barák

http://www.planivy.cz/index.php?page=planivy&section=novinky
http://www.speleo.cz/Article.asp?nDepartmentID=102&nArticleID=155&nLanguageID=1

