ZO ČSS 7-09 Estavela
Jungmannova 11, 77900 Olomouc

Zpráva o činnosti za rok 2011
ZO ČSS 7-09 Estavela pracovala v roce 2011 v počtu 10 členů, členství ukončil Roman
Vrána. Výbor pracoval ve složení: předseda T. Bohanes, místopředseda R. Svojanovský,
pokladník R. Kopecký.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost byla v tomto roce proto nadále zaměřena především na mapovací práce,
směřující k dokončení digitální mapy celého systému jeskyní – více viz samostatná zpráva o
výzkumech Javoříčských jeskyní.
Někteří členové skupiny spolupracovali se členy ZO 7-05 na výzkumu jeskynního systému
v masívu Rachavy. V rámci toho proměřili pomocí DistoX a programu PocketTopo polygon
systému až po první sifon o délce 389m s denivelací 25m. Spolupráce na výzkumu tohot
jeskynního systému bude dále pokračovat.
Exkurzní a ostatní činnost:
Byla realizována v menší míře exkurzní činnost do Moravského krasu. Jednotliví členové se
už tradičně účastnili exkurzí do krasových oblastí Slovenska a Rakouska.
Podařilo se zrealizovat brigádu pro Správu jeskyní Javoříčko, při níž byly čištěny Jeskyně ve
Stráni, kde byla zároveň rozšířena vstupní plazivka a vytvořeno „schodiště“ na vstupním
svahu, usnadňující přístup do jeskyní. Prostředky tímto způsobem vydělané ve výši 80tis. Kč
byly částečně použity na nákup vrtací techniky a záložního přístroje Disto.

V Olomouci dne 23.2.2012
MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.
za ZO ČSS 7-09 Estavela
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Výzkumy v Javoříčských jeskyních v roce 2011
Vojtěchovská chodba:
V průběhu roku byl nainstalován elektrický kabel až k Závalu v Olomouckém dómu, který má
usnadnit rozebírání závalu. Byly domapovány některé dílčí části Vojtěchovské chodby jako
Očistec apod., především však byl konečně natažen nový polygon i skrze Švecovu díru,jejíž
vstupní partie byly rovněž zmapovány, její prostory však je třeba ještě domapovat.
V oblasti Závalu v Olomouckém dómu byl ve Východním komíně rozebírán zával. Avšak
práce byly záhy ukončeny pro nemožnost postupovat bez rozsáhlejších trhacích prací –
probíhalo vyřizování příslušných povolení, které ale nebylo v průběhu roku ještě uzavřeno.
Březinská chodba:
Proběhlo dílčí mapování prostor přiléhajících k Černé propasti.
Medvědí jáma:
Proběhlo zmapování prostor Medvědí jámy a přiléhající Křišťálové jeskyně, jakož i průzkum
komínu nad jícnem propasti. Nebyl učiněn žádný zásadní objev, ale získaná mapa byla
připojena do celkové mapy systému, s tím, že tvoří významnou část pro pátrání po tzv.
Panošově koridoru – hypotetickým rozsáhlým prostorám mezi Suťovým dómem a Paničtí
dírou.
Střední patra:
Bylo mapováno v Nových Hlinitých jeskyních, kde rovněž byla učiněna sondáž ve směru
jejich možného pokračování.
Hlavní práce na Středních patrech se ale soustřeďovaly na pátrání po výše zmíněném
Panošově koridoru. V jeho rámci byla prolezena a přestrojena Objevná cesta a zahájeno
mapování těchto prostor, kdy celou Objevnou cestou byl protažen polygon a bylo zahájeno
podrobné mapování ze strany od Svěcené díry. Zde také probíhaly prolongační práce
v odbočce z Objevné cesty k jihu, tzv. „Ivošově sračkometu“, kde již před lety střílel Ivo
Kopecký, ovšem komínek, tvořící pokračování odbočky nad bahnitým jezírkem, je ucpán
Ivošem odstřeleným balvanem, který bude nutné rozbít. K tomu ovšem bylo nutné vyčistit
alespoň částečně odpornou bahnitou výplň chodbičky pod komínkem. Dosavadní pokusy
kámen překonat byly zatím neúspěšné, ale je to otázka času.
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Zápis z Valné hromady ze dne 11.2.2012:
 Valná hromada (VH) se sešla v počtu 6 členů z celkového počtu 10 členů a dva hosté
(Jana Mlynářová a Vladimír Novák)
 VH vzala na vědomí zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2011 a
informace o činnosti výboru
 VH hlasováním přijala Janu Mlynářovou a Vladimíra Nováka za členy ZO, a to přímo
jako řádné členy
 VH zvolila do dalšího funkčního období stávající členy výboru – Tomáše Bohanese
jak o předsedu, Radka Svojanovského jako místopředsedu a Radka Kopeckého jako
člena výboru s funkcí pokladníka.
 Návrh Tomáše Bohanese v rámci předchozího bodu, aby za předsedu byl zvolen
Radek Svojanovský s ohledem na práci, kterou pro skupinu vykonává, a na omezené
časové možnosti Tomáše Bohanese, nebyla akceptována. VH nicméně odsouhlasila
návrh takového uspořádání, kdy předseda bude zajišťovat ve shodě se stanovami
především zastupování skupiny navenek a místopředseda bude mít na starosti
koordinaci vnitroskupinových záležitostí.
 VH vzala na vědomí zprávu o problematice založení skupinového bankovního účtu –
úkol pro výbor dále trvá.
 VH projednala investiční plán pro rok 2012, kde hlavními položkami budou náklady
na trhací práce v Olomouckém dómu. Dále bude nutné skupinu dovybavit dalším
materiálem.
 VH schválila výši členských příspěvků pro rok 2012 ve výši 500Kč, tedy ve výši
odvodů pro ČSS.
 VH schválila plán výzkumné činnosti pro rok 2012:
o Trhací práce na Závalu v Olomouckém dómu
o Průzkumné práce v Objevné cestě, Lví jámě a Medvědí jámě
o Prolongace Nových hlinitých jeskyní
o Sondáž a případě otvírka závrtu u východu z dlouhé trasy
 VH vzala na vědomí zprávu předsedy ohledně podílu na organizaci mezinárodního
speleologického kongresu v roce 2013
 VH zvolila delegáta pro Valnou hromadu ČSS. Delegátem je Tomáš Bohanes.

V Březině dne 11.2.2012

Zapsal
MUDr. Tomáš Bohanes

