ZO ČSS 7-09 Estavela
Jungmanova 11, 779 00 Olomouc

Zpráva o činnosti za rok 2009
ZO ČSS 7-09 Estavela pracovala v roce 2009 v počtu 12 členů, výbor pracoval ve složení:
předseda T. Bohanes, místopředseda R. Svojanovský, pokladník R. Kopecký. Členství
ukončila Alena Roušarová z důvodu mateřských povinností. Koncem roku pak z důvodu
změny bydliště ukončil činnost rovněž Zdeněk Jiruše.
Výzkumná činnost:
Jelikož platnost výjimky na výzkum Javoříčských jeskyní vypršela na konci roku 2008,
pokračovaly další výzkumy v Javoříčských jeskyních ve spolupráci a pod hlavičkou správy
Javoříčských jeskyní. Výzkumná činnost byla v tomto roce zaměřena především na mapovací
práce, směřující k dokončení digitální mapy celého systému jeskyní – více viz zpráva o
výzkumech Javoříčských jeskyní. To vyplývalo především z pořízení a kompletace systému
digitálního mapování (tzv. „mapovacího kombajnu“), umožňující plnodigitální mapování
s využitím upraveného dálkoměru DISTO A6 s přímým exportem naměřených dat do PDA, v
němž se přímo v terénu kreslí mapa.
Dílčí otvírkové práce v Komíně nad závalem na konci Vojtěchovské chodby ukázaly jistou
perspektivitu a možnost prolongace v tomto místě. V menší míře se mapovalo též na
Středních patrech.
Pokračoval výzkum pseudokrasu a historického podzemí na Svitavsku, především průzkum a
mapování staré grafitové štoly na Svojanově.
Exkurzní a ostatní činnost:
Byly realizovány exkurze do Moravského krasu, především v rámci spolupráce se ZO
ČSS 6-01 Býčí skála. Exkurzní činnost byla prováděna i v zahraničí. Jednotliví členové se už
tradičně účastnili exkurzí do krasových oblastí Slovenska a Rakouska.

V Olomouci dne 10.3.2010
MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.
za ZO ČSS 7-09 Estavela
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Výzkumy v Javoříčských jeskyních v roce 2009
Vojtěchovská chodba:
Vzhledem k ukončení platnosti výjimky na výzkum Javoříčských jeskyní (viz již dříve zvlášť
zaslaná zpráva) poněkud ochably otvírkové práce. Byly prováděny pouze dílčí pokusy
v chodbičce v Komíně nad Závalem na konci Olomouckého dómu. Zde se po uvolnění
chodbičky podařilo proniknout do vertikální zahliněné pukliny, která skýtá netušené možnosti
prolongace. Především by zde patrně bylo možné relativně snadno proniknout na povrch, ale
nelze vyloučit i možnost, že tudy bude možné se dostat dále k jihu do dosud neznámých
prostor za závalem. Více jistě napoví mapa systému komína, která bude zhotovena v roce
2010.
V průběhu roku byla s využitím „mapovacího kombajnu“podrobně přemapovávána celá
Vojtěchovská chodba od Závrtového dómu do Olomouckého dómu s cílem získat podrobnou
digitální mapu včetně 3D zobrazení. Práce nebyly v průběhu roku zcela dokončeny,
dokončení je plánováno na rok 2010, ale už teď je jisté, že lze z mapy očekávat zcela nové
poznatky o průběhu původní chodby, který je značně maskován řícením v úseku jižně od
Závrtového dómu a stávající mapa v této části je velmi nepřesná.
Byla opět po delší době vykonána i exkurze na dno obtížně dostupné propasti Očistec na
začátku Vojtěchovské chodby.
Střední patra:
Ve spolupráci se Správou jeskyní bylo provedeno dostrojení propasti Lví jáma a byly zde
provedeny dvě exkurze s cílem lepšího seznámení se terénem.
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Zápis z Valné hromady 27.3.2010
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Valná hromada (VH) se sešla v počtu 6 členů ze stávajícího počtu 10 členů (viz níže)
VH vzala na vědomí zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření za rok 2009 a
informace o činnosti Výboru ZO
VH vzala na vědomí ukončení činnosti Zdeňka Jirušeho a Josefa Chudáčka koncem
roku 2009. Zároveň také vzala na vědomí přerušení členství Ivo Kopeckého v ČSS a
rozhodla mu udělit čestné členství v Estavele. VH hlasováním schválila přijetí Martina
Petržely jako člena-čekatele
VH hlasováním zvolila do dalšího funkčního období opět stávající členy výboru –
Tomáš Bohanese jako předsedy, Radka Svojanovského jako místopředsedu a Radka
Kopeckého jako člena výboru
VH na základě Zprávy o hospodaření za rok 2009, kdy hospodaření skončilo kvůli
nákupu „mapovacího kombajnu“ ve ztrátě 3982Kč, schválila mimořádnou výši
členských příspěvků na rok 2010, a to ve výši 1100Kč na člena, pro studenty pak ve
výši 600Kč.
VH vzala na vědomí zprávu předsedy o stavu jednání ohledně nové Výjimky pro
práce ve Vojtěchovské chodbě. Byly projednány další prolongační možnosti v oblasti
závalu a plán prací, přičemž kromě dokončení mapování v Olomouckém dómu a
přilehlých prostorách budou doplňována měření v Březinské chodbě a především bude
zahájen pokus o překonání závalu z Východního komína, paralelně s pokusy
z Komína nad Závalem. Za tímto účelem je nutné prověřit možnost nákupu 400m
elektrokabelu k zajištění elektrifikace pracoviště nad závalem. Dále je nutné zmapovat
jeskyni Paničtí díru a připojit ji k povrchovému špraněckému polygonu.
VH vzala na vědomí plán účasti členů na Speleofóru 2010.
Radek Svojanovský informoval o plánu zahraničních akcí spolu s jinými skupinami a
o dalších meziskupinových aktivitách (reciproční návštěvy jiných lokalit apod.).

V Březině 27.3.2010
zapsal
MUDr. Tomáš Bohanes

