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Výroční zpráva za rok 2003
Výroční valná hromada se konala dne 9. 2 . 2004 v Olomouci. Zúčastnilo se 5 členů ZO
z celkového počtu 8. Na valné hromadě byly projednány tyto body:
•
•

•

•
•

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2003 a zprávu o činnosti výboru
a hospodaření.
Valná hromada volbou potvrdila členy výboru do dalšího funkčního období: Ivo Kopecký
– předseda, RNDr. Pavel Ptáček – místopředseda, MUDr. Tomáš Bohanes – člen výboru,
pokladník.
Valná hromada byla seznámena členy výboru o průběhu jednání ve věci udělení Výjimky
k provádění speleologické výzkumné činnosti v Javoříčských jeskyních. Tato jednání jsou
na dobré cestě a příslušnými orgány bylo přislíbeno brzké kladné vyřízení žádosti.
Byla právně realizována v loňském roce schválená změna sídla ZO.
Valná hromada schválila přijetí nového člena skupiny – Martina Vysloužila z Prostějova.

V Olomouci dne 9. 2 . 2002
Ivo Kopecký, v.r.
předseda

MUDr. Tomáš Bohanes
zapisovatel Valné hromady
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Zpráva o činnosti za rok 2003
ZO ČSS 7-09 Estavela pracovala v roce 2003 v počtu 8 členů, předsedou byl nadále I.
Kopecký.
V roce 2003 byla činnost skupiny zaměřena především na pokračující průzkum
exokrasu v oblasti Vzteklého žlíbku v SPR Štraněk, pokračovalo rovněž úsilí o udělení
výjimky k výzkumům Javoříčských jeskyní.
Výzkumná činnost:
Hlavní náplň činnosti se po udělení výjimky pro povrchové práce v NPR Špraněk
zaměřila na výzkumné práce, prováděné v rozsahu této výjimky. Výsledky této průzkuné
činnosti viz samostatná zpráva.
Na ostatních lokalitách skupiny nebyla průzkumná činnost v roce 2003 prováděna.
Exkurzní činnost:
Byly realizovány dvě exkurze do Moravského krasu, zaměřené převážně na studium
exokrasu.
Exkurzní činnost byla prováděna i v zahraničí. Jednotliví členové se zúčastnili exkurzí do
krasových oblastí Slovenska a zejména Rakouska. Zde byla v rámci větší exkurze byl
studován kras v oblasti masívu Ötscher a dále v oblasti jezera Wolfgangsee, kde byl
proveden průzkum vertikálního odvodňování planiny Postalm. Další větší expedice, na
níž se členové ZO zúčastnili, byla geografická expedice do Rumunska, v jejímž rámci byl
studován kras planiny Padis a okolí. Tento průzkum byl prováděn ve spolupráci
s pracovníky Katedry geografie Univerzity Bucuresti.
Publikační činnost:
Členové skupiny se podíleli na publikaci závěrů výzkumu, prováděného PřF UP
Olomouc:
Smolová, I., Kadlčíková, J., Ptáček, P., Bohanes, T.: Exokrasový reliéf střední části
konicko-mladečského pruhu. Přírodovědné Studie Muzea Prostějovska. 2003, 6, s.
115-122

V Olomouci dne 9.2.2004
MUDr. Tomáš Bohanes
za ZO ČSS 7-09 Estavela
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