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Zpráva o činnosti za rok 2007
ZO ČSS 7-09 Estavela pracovala v roce 2005 v počtu 14 členů, výbor pracoval ve složení:
předseda I. Kopecký, místopředseda P. Ptáček, pokladník T. Bohanes, člen R. Svojanovský.
Členství ukončila MUDr. Eva Jílková.

Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost byla zaměřena především na hlavní pracoviště v Javoříčských jeskyních –
především pokračovalo sondování na závalu v Olomouckém dómu. Ve spolupráci se Správou
jeskyní pokračovaly práce rovněž na Středních patrech. Více o těchto výzkumech viz
samostatná zpráva.
Pokračoval výzkum pseudokrasu na Svitavsku, především průzkum a mapování opukové
rozsedlinové jeskyně v lokalitě Rozhrání – Bradlné (P151 71 1B J 00007). Zde proběhlo
domapování prvního a mapování druhého patra systému, zakreslení půdorysu a řezů a
digitalizace v programu Therion. Vzhledem k tomu, že nebyly dostupné starší mapové
podklady, bylo provedeno povrchové zaměření vztahů k státní triangulaci a nivelaci a
umístění systému do povrchové digitální mapy. Proběhl předběžný průzkum další
předpokládané větve systému a přípravné práce pro mapování odboček.
Exkurzní a ostatní činnost:
Byly realizovány exkurze do Moravského krasu, především v rámci spolupráce se ZO
ČSS 6-01 Býčí skála - exkurse do systému Barová, Brunina, Kaňony. V rámci využití
technické spolupráce byla provedena montáž kotvení pro lezecký trenažér. Recipročně pak
proběhla exkurse této ZO na našich lokalitách.
Exkurzní činnost byla prováděna i v zahraničí. Jednotliví členové se už tradičně účastnili
exkurzí do krasových oblastí Slovenska a Rakouska.
27.-28.10.2007 proběhlo součinnostní cvičení společně s lezeckou skupinou HZS
Pardubického kraje – územního odboru Svitavy, u které se předpokládá pomoc na vyžádání
pro případné záchranné práce v této lokalitě. Zaměřeno na seznámení s terénem, vyhledávání
a záchrana pomocí lanové techniky

V Olomouci dne 27.8.2008
MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.
za ZO ČSS 7-09 Estavela
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Výzkumy v Javoříčských jeskyních v roce 2007
Vojtěchovská chodba:
Hlavním pracovištěm v Javoříčských jeskyních zůstávala Vojtěchovská chodba, především
oblast závalu v Olomouckém dómu. Zde probíhala další sondáž na závalu, ale bez pozitivního
výsledku. Marné byly rovněž pokusy proniknout nad závalem v puklině v komíně vlevo od
závalu, paralelně s Ivošovými jeskyněmi.
V Olomouckém dómu bylo zahájeno podrobné mapování koncové části dómu se závalem,
aby bylo možné lépe posoudit situaci na konci dómu a k této mapě připojit i vznikající mapu
Ivošových jeskyní, které byla rovněž zaměřovány v tomto období. Tyto mapy ale nebyly
v roce 2007 dokončeny.

Střední patra:
V přístupové propasti ze Svěcené díry do Hlinitých Alejí došlo k rozšíření některých částí
odstraněním suti a volných bloků, čímž bylo dosaženo zlepšení přístupu na střední patra a
zvýšena bezpečnost. Tato opatření umožňují do budoucna rovněž transport zraněného ze
středních pater za pomoci záchranářské techniky, což potvrdilo součinnostní cvičení s HZS
pardubického kraje.
Byl dokončen průzkum všech komínů v Hlinitých jeskyních, nepřinesl ovšem žádný nový
pozitivní nález ve smyslu zřejmého pokračování, jakkoliv jsou vytipována určitá místa, která
bude potřeba prověřit ještě pokusem o sondážní otvírku.
Na základě starých mapových podkladů Hlinitých jeskyní (Loučková-Michovská J., 1963),
byly na podzim zahájeny měřičské práce z důvodu získání dat pro převod do digitální podoby
a zpracování 3D modelu. Z části byly přeměřeny prostory Nad Chaosem.

