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Letní tábor na Kaninu 6.-14.9.2008 

Účast: 
CZ - R. Šamonil, R. Macík, Z. Vykopalová, R. Husák, J. Žilina, O. Štos, J. Kyselák, 

P. Barák, S. Kejíková, J. Macháček, V. Heger, T. Pospíšil, K. Matějíčková, 
H. Sláma, M. Opletalová 

SVK - P. Medzihradský, K. Staňová 
PL - L. Wojtowicz, P. Ramatowski 

HUN - P. Kunisch, K. Huber, R. Takacs 

Letní tábor byl zaměřen na oblast holokrasového plató "Kaninski podi" při cca 2300 
m.n.m. Pracovat se mělo na dvou lokalitách - Brezno po Velbom (-910m) a 

Skalarjevo brezno (-911m), potenciál obou lokalit je cca -1980m, předpokládanou 
erozní bází - horizontem, je vyvěračka v Boce. Zůstalo nakonec pouze u Skalarjeva 

brezna (2335m.n.m), vchod do Velba byl zasněžen a muselo by se hodně úsilí 
vrhnout jenom na jeho odkopání. Celý tábor má trvání 6. - 21.9.2008, 
členové ZO 6-22 Devon se zúčastnili na 9 dní, víkend-týden-víkend. 



6.9.2008 

Vyrážíme se Sandrou z Adamova cca 1:30, čeká nás 570km po trase Brno – Vídeň – 
Graz – Klagenfurt – Villach – Tarvisio – Bovec. Asi v 10:30 sraz v Bovci s jeskyňáři. 
Oproti původním 16 dorazilo pouze 10 z toho R. Macík, Z. Vykopalová, R. Husák a 

J. Žilina jedou na dva dny k Boce potápět se a dokumentovat. Zbytek pod vedením R. 
Šamonila vyráží lanovkou k závěrečné stanici cca 2200m.n.m. Čeká nás náročný 

transport spousty materiálu k "domu Petra Skalarja" - 2260m.n.m. Jdeme celkem na 
4x, celkově asi 8 hodin. Kolem 8 stavíme tábor, večeříme a zalezáme do spacáků. 

7.9.2008 

Ráno transport zbytku materiálu, na který už včera nebyly síly. Před chatou Petra 
Skalarja napínáme 2 plachty - zřizujeme skladiště a kuchyni. Nakonec se nabídne 
možnost kuchyni přemístit do sklepa, což provedem a ukáže se to i jako klíčové 

vzhledem k rozmarům vysokohorského počasí. To je dnes hodně špatné, viditelnost 
skoro žádná, hodně mraků, mlhy, deště a silného větru. Kolem oběda doráží potápěči, 

v Boce bylo po deštích příliš vody a akce je zmařena. Chystají se transporťáky do 
bivaků. Čtveřice Macík – Vykopalová – Husák – Žilina  jdou vyznačit trasu ke 

Skalarjevu breznu. Dvojice Husák – Žilina podnikne asi dvouhodinový aklimatizační 
sestup k šachtě Delirium tremens. Večer se chvíli posedí a jde se spát. 

8.9.2008 

Ráno doráží čtveřice O. Štos, J. Kyselák, P. Medzihradský, K. Staňová. Kolem druhé 
první sestupy do Skalarjeva brezna. Husák – Žilina – Kyselák ...tato trojice měla jít 

vybavit původní bivak a vystrojovat, vrací se předčasně kvůli zranění kolena R. 
Husáka. Trojice Šamonil – Pospíšil – Macháček měla vybudovat nový bivak ve 

Sleeping dragon. Dnes poprvé bezvětří, žádný déšť, bouřky. V noci je hezky vidět 
Bovec, Itálie i okraj moře. 

9.9.2008 

Ráno je krásné, bezvětří, slunce, nádherný výhled. Kolem dopoledne jdeme se 
Sandrou, Peterem a Kristínou na povrchovku k "Oknu" a na Kaninski podi. Je vidět 
do Itálie, Rakouska, Švýcarska. Pak společně uděláme oběd. Kolem 4 se vrací trojka 
Šamonil – Pospíšil – Macháček, Sleeping dragon nenašli a bivak nepostavili. Kolem 
17:00 vyráží trojice Štos – Kyselák – Heger do jeskyně dodělat bivak a vystrojovat. 
Kolem 7 vyráží trojice Barák – Medzihradský – Staňová na aklimatizační sestup a 

nakouknot k Deliriu Tremens (P -162) v hloubce cca -90m. Na závěr po vylezení se 
chvíli kocháme výhledem na osvětlené Udine, Terst a moře. Kolem 23:00 se jde spát. 



10.9.2008 

Dnešní den je ve znamení odpočinku, alespoň devoňácké dvojice. Zbytek jde na 
výstup na Kanin. V poledne dorazí L. Wojtowicz, K. Matějíčková, H. Sláma, M. 
Opletalová. Asi ve 4 se předčasně z jeskyně vrací trojice Štos – Kyselák – Heger. 

Večer se žene se bouřka, chystáme barely na vodu. Fouká, prší.  

11.9.2008 

Do jeskyně ráno vyráží dvojice Šamonil – Wojtowicz, Matějíčková – Sláma, Pospíšil 
– Macháček s různými úkoly - přestrojení šachet, transport materiálu. O. Štos, J. 

Kyselák, M. Opletalová, P. Medzihradský, K. Staňová a V. Heger vyráží na Možnicu. 
Já se Sandrou jdeme zdolat vrchol Kaninu (2587m.n.m.). Je krásně teplo resp. horko, 
asi až moc. Docela čisto. Zpáteční cesta se zvrhává v šílený sestup suťáky a skalisky. 
Se Sandrou pak uděláme večeři. Pozdě v noci se vrací dvojice Šamonil - Wojtowicz, 

Pospíšil – Macháček. 

12.9.2008 

Ráno vyráží dvojice Barák – Heger do jeskyně pod Delirium Tremens (P -162m) pro 
nevyužité transporťáky do bivaků. Venku je opět hezky. Po několika stupních kolem 

20-40m a ošklivém meandru se otevírá úzkou průrvou mohutná šachta. Sestup je 
ukončen celkově v -230m v úrovni "Galerie slabe zemlje". Následuje výstup s 

transporťáky, cestou přibereme ještě nějaké barely s vodou. Večer se strhne obrovská 
vichřice a bouřka. Celý tábor ustupuje do sklepa, náš stan jediný vydrží, venku 

zůstáváme, ale na úkor nevyspání. 

13.9.2008 

Noc byla dost síla, dnes celý den prší, jsme zalezlí ve sklepě a kecáme. Ráno odjeli P. 
Medzihradský, K. Staňová, O. Štos, J. Macháček, T. Pospíšil, V. Heger, J. Kyselák. 

Chystáme se balit, ale hustý déšť nám to značně komplikuje. Odpoledne doráží 
Maďaři - P. Kunisch, K. Huber, R. Takacs s lahví Absinthu, který se částečně postará 

o večerní zábavu. Poslední noc spíme ve sklepě. 

14.9.2008 

Vstáváme brzo, po 8 vyrážíme společně s H. Slámou, K. Matějíčkovou a M. 
Opletalovou k lanovce. Na expedici zůstávají R. Šamonil, P. Kunisch, K. Huber, R. 

Takacs a L. Wojtowicz. Celá planina je zahalena v hustých mracích. Viditelnost 
opravdu minimální. Lanovka je naštěstí v provozu. Dole v Bovci je hezky, navštívíme 
pizerii Letni Vrt a po 10 dnech konzerv a sáčků je piza příjmenou změnou. Loučíme 



se se zbylými 3 kolegy a jdeme okouknout vyvěračku Boca, muzeum v Kobaridu 
připomínající 1.sv.válku v této pohraniční oblasti. Na cestě zpátky si prohlédneme 
několik pevností, lom a vykoupeme se v jezeře - vše v okolí italské vesničky Cave 

del Predil. Vyspíme se na dálnici u Grazu. 

15.9.2008 

Kolem 14:00 návrat do Adamova 

Během výpravy se podařilo vystrojit nějaké nové dílčí stupně, zbudovat 
bivak pro 5 osob při hraně šachty Rolling stone v -563m, objevit cca 

300m nového horizontálního pokračování ukončeného závalem. 

Zapsal: P. Barák

Užitečné odkazy:
http://kota1000.speleo.cz/article.php?type=news&id=211

http://kota1000.speleo.cz/article.php?type=news&id=211

