ZO ČSS 7-09 Estavela

Zpráva o činnosti za rok 2001
ZO ČSS 7-09 Estavela pracovala v roce 2001 v počtu 7 členů, předsedou byl nadále I.
Kopecký.
V roce 2001 pokračovalo úsilí o udělení výjimky k výzkumům Javoříčských jeskyní,
která však stále nebyla udělena. Speleologická činnost v roce 2001 se tak zaměřovala opět na
průzkum menších jeskyní a činnost exkurzní.
Výzkumná činnost:
Na lokalitě Jeskyně ve Hvozdecké hoře u Vojtěchova v Javoříčském krasu pokračovaly
sondážní práce. Otvírka ve východním rohu Východní síně v místě druhé liščí nory vedla
v dubnu 2001 k objevu dalšího pokračování v délce asi 3 m. Jde o chodbičku, vybíhající
k nejprve k východu, která se ale po 1 m lomí k jihu do hlavního směru jeskyně S-J. Strop
chodbičky se na jejím konci noří do sedimentů. Podrobný průzkum odbočky a její zmapování
dosud nebylo dokončeno, bude nejprve nutné z nově objevených prostorů vyklidit hlinité
sedimenty ze dna a tím získat větší průsvit chodbičky. Byla publikována zpráva o předchozím
předběžném výzkumu jeskyně ve Speleofóru 2001 (viz dále).
Na hřebeni Špraňku bylo pátráno po průvanových místech v prostoru mezi severním
koncem obce Vojtěchov a Vzteklým žlíbkem. Zejména samotný žlíbek byl podroben
zevrubnému průzkumu, avšak ani zde, ani jinde nebylo nalezeno žádné slibné průvanové
místo.
Probíhaly také rekognoskační práce na lokalitě Rachavy u Kovářova ve spolupráci se
ZO 7-05, od níž byla lokalita zapůjčena. Cílem prací bude provést zmapování prostorů
v ponoru Kovářovského potoka a pokud možno tyto prostory prolongovat směrem k jeskyni
Soví oči a vyvěračce.
Na dalších lokalitách skupiny nebyla výzkumná činnost prováděna.
Exkurzní činnost:
Byly realizovány dvě exkurze do Moravského krasu, zaměřené převážně na studium
exokrasu.
Exkurzní činnost byla prováděna i v zahraničí. Jednotliví členové navštívili krasové
oblasti Maďarska (pohoří Bükk), kras v pohoří Rax v Rakousku, krasové oblasti ve Slovinsku
(Kras - Škocjanske jame, vysokohorský kras v Julských Alpách v masívech Kaninu a
Mangrtu) a kras v Chorvatsku na Istrii (oblast Puly). Na Slovensku byl studován kras
Súlovských vrchů, Malé Fatry, Slovenského Ráje a v oblasti Jánské doliny.
Administrativní činnost:
Byly realizovány další úkony k obnovení výjimky pro výzkum Javoříčských jeskyní,
povolení stále nebylo v tomto roce vydáno.
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