OD

REDAKÈNÍHO

KRÝGLU

Milí kolegové,
kadá valná hromada je jednak momentem
bilancování a zároveò výchozím bodem naeho
dalího úsilí. Nejinak tomu bylo i v pøípadì té
nedávné, která se uskuteènila ve Sloupu v sobotu 9.
øíjna.
Kdy jsem si proèítal zprávy o èinnosti Vaich
skupin, byl jsem velmi potìen a musím se pøiznat,
i pøekvapen, kde vude a s jakým úsilím se bádá.
Vichni ví, e se bádá a objevuje v Èeském èi
Moravském krasu, na Novém Zélandu nebo ve
Venezuele, ale kolik z nás ví, e máme party kolegù,
kteøí léta kopou kdesi ve vápencových èoèkách
umavy, Jetìdského høebene nebo v okolí Týnèan?
Výsledky jejich práce sice nezdobí titulní stránky
sborníkù Speleofóra, pøesto je jejich práce stejnì
zásluná, stejnì obìtavá, konaná se stejnou touhou
poznávat a objevovat neznámé. Jejich radost z objevu
deseti metrù nové jeskynì není jistì o nic mení ne
radost z objevu stovek metrù nìkde v Mexiku.

( ÚVODNÍK)

Je to bezpochyby dobøe a jsem tomu velmi rád,
e zájem naich èlenù je zamìøen na území celé
republiky. Potvrzuje to samotný smysl Èeské
speleologické spoleènosti jako irokého fóra pro
vechny, kteøí se o jeskynì, kras, pseudokras,
historické podzemí èi ostatní speleologické disciplíny
zajímají a chtìjí se o výsledky své práce, zkuenosti
a názory dìlit s ostatními.
O to více mì tìí, e jste si mne zvolili jako svého
pøedsedu na pøítí období. Je to pro mne velká èest
a zároveò velká výzva. Výzva, být dobrým a
uiteèným pøedstavitelem spolku lidí, kteøí nezitnì
vìnují svùj èas, energii, odvahu a èasto i hodnoty
mnohem vyí tomu, aby posunuli hranice lidského
poznání. Dìkuji Vám a pøeji nám vem spoleènì
hodnì tìstí v dalím badatelském úsilí. Zdaø Bùh!
Zdenìk Motyèka
pøedseda ÈSS

AKTUÁLNÍ
INFORMACE

USNESENÍ
7. valné hromady Èeské speleologické spoleènosti
(konané dne 9. øíjna 2004 ve Sloupu, èj. 57/04)
Valná hromada ve smyslu èlánku III. odstavec a) stanov Èeské speleologické spoleènosti (dále jen ÈSS)
projednala dokumenty a návrhy pøedloené pøedsednictvem, dozorèím sborem, odbornými komisemi, dalími
orgány, slokami a èleny ÈSS, a po diskuzi
1) Schvaluje
- zprávy o èinnosti a hospodaøení ÈSS za období od 6. valného shromádìní, tj. za roky 2000 a 2004
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-

zprávu dozorèího sboru ÈSS za období 2000 a 2004
rámcový plán èinnosti ÈSS a hospodaøení pøedsednictva na období 2005 a 2008
zprávu volební komise
zprávu návrhové komise

2) Bere na vìdomí
- zprávy o èinnosti pracovních komisí ÈSS vìdecké, speleopotápìèské, pro speleoterapii, pro pseudokras
za období mezi valnými hromadami
- zprávu o èinnosti Speleologické záchranné sluby ÈSS za období 2000-2004
- zprávu o èinnosti základních organizací ÈSS
- splnìní úkolù vyplývajících z usnesení 6. valné hromady  bod 10 (zmìny stanov a Speleo)
- zprávy, pøipomínky a návrhy èlenù ÈSS i hostù, pøedloené valné hromadì písemnì nebo ústnì
3) Udìluje
- jednohlasnì absolutorium odstupujícímu pøedsednictvu a dozorèímu sboru po ukonèení jeho volebního
období
4) Zvolila
- pøedsedu ÈSS  Zdeòka MOTYÈKU
- pøedsednictvo ÈSS ve sloení
Michal Pikula
Pavel Bosák
Radko Tásler
Vratislav Ouhrabka
Oldøich tos ml.
Roman ebela
- dozorèí sbor
Libor Bene
Jan Flek
JanVít
- náhradníky pøedsednictva
Mojmír Závika
Jiøí Otava
- náhradníka dozorèího sboru
Milan Gerl
5) Schvaluje
- pøedloené zmìny stanov ÈSS takto:
v èlánku V. bodu 1b) se vypoutí vìta: Mají právní subjektivitu, mohou nabývat práv a zavazovat
se.
- zvýení èlenského pøíspìvku na 800,- Kè u individuálního èlena
- odvod 400,- Kè u ZO za èlena u ostatních forem èlenství (vyjma èestného èlenství)
- zruení ZO ÈSS 6-29 Stalker, 1-09 Niphargus, 3-04 Západ a 5-04 Osiris
- vznik nových ZO ÈSS 6-30 Agga, 7-14 Ludmírov - tymberk
6) Deleguje
- právo jmenovat zástupce ÈSS do UIS na novì zvolené pøedsednictvo
7) Ukládá dále pøedsednictvu ÈSS
a) jmenovat zástupce ÈSS do UIS
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b) dát do souladu stanovy ÈSS a organizaèní øád ÈSS s právním øádem ÈR
8) Valná hromada udílí
a)
-

èestné èlenství
Vojenu Lokovi
Frantiku Pikulovi
Jaromíru Braunovi - In memoriam

b)
-

støíbrnou medaili Jaroslava Petrboka
Miroslavu Blakovi (ZO 6-21 Myotis)
Jiøímu Dragounovi (ZO 1-11 Barrandien)
Jiøímu Kopeckému (ZO 5-03 Broumov)
Jiøímu Malíkovi (ZO 4-01 Liberec)
Radomilu Matýskovi (ZO 7-07 Ostrava)
Josefu Øehákovi (ZO 5-01 Bozkov)
Václavu uttovi (ZO 7-07 Ostrava)
Jiøímu Vejlupkovi (ZO 1-11 Barrandien)

9) Valná hromada vyslovuje
upøímné podìkování Jiøinì Novotné za její dlouholetou obìtavou èinnost ve prospìch ÈSS.
Ve Sloupu dne 9.10.2004
Za správnost: Radomil Matýsek, Daniela Bílková, Vratislav Ouhrabka (návrhová komise)

Zpráva o èinnosti ÈSS za období od 6. valného shromádìní v r. 2000
K 9.10.2004 má ÈSS 66 základních organizací,
celkem 1.248 èlenù, z toho 15 individuálních.
V r. 2002 se samozruila ZO 7-12 Freatic, v r.
2003 byla korespondenèním hlasováním zruena pro
neplnìní èlenských povinností ZO 6-29 Stalker.
Korespondeèním hlasováním byla v r. 2002 ustavena
ZO 6-30 Agga Ivanèice a v r. 2003 ZO 7-14
Ludmírov  tymberk

náhradník: Mgr. Vratislav Ouhrabka
Pracovní komise:
pro speleoterapii  pøedseda MUDr. Pavel Slavík
pro pseudokras  pøedseda Josef Wagner
pro speleopotápìní - pøedseda Jan Sirotek
Speleologická záchranná sluba:
pracovaly ètyøi stanice SZS: Èeský kras,
Moravský kras, Plzeò, Severní Morava, náèelníkem
SZS byl ing. Bohuslav Koutecký.

Pøedsednictvo ÈSS pracovalo v tomto období
ve sloení:
pøedseda: Ing. Michal Pikula
místopøedseda: Zdenìk Motyèka
hospodáø: Mojmír Závika
èlenové: RNDr. Dr. hab. Pavel Bosák, DrSc.,
RNDr. Radko Tásler, Mgr. Jan Vít, Dr., Oldøich tos
náhradníci: Libor Matuka, Mgr. Milan Gerl,
Michal Novák

Za období od 6. valného shromádìní
17.11.2000 se pøedsednictvo selo celkem na 20
zasedáních, kterých se úèastnili i èlenové dozorèího
sboru, zástupci SZS a pøedsedové pracovních komisí.
Nìkteré z hlavních úkolù, kterými se
pøedsednictvo zabývalo:
- práce na novém znìní stanov a organizaèním
øádu ÈSS zavrená schválením nových stanov
a organizaèního øádu na mimoøádné valné hromadì

Dozorèí sbor:
pøedseda: RNDr. Duan Hypr
èlenové: Ing. Jan Flek, Libor Bene
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1.12.2001
- kontrola èinnosti ústøedních odborných komisí,
jejich ruení a ustavení nových funkèních pracovních
komisí
- zmìna zpùsobu prokazování èlenství v ÈSS 
výmìna legitimací a zavedení legitimací s roèní
platností, v dùsledku èeho byla vybrána vìtina
dluných pøíspìvkù a vykrtáním mrtvých duí
zpøehlednìna evidence èlenù ÈSS
- kontrola a pøevzetí hospodaøení od P.Noska
novým hospodáøem ÈSS
- pøipomínkování novely zákona o ochranì
pøírody è. 114
- revize prehistorických smìrnic, jejich ruení,
pøípadnì novelizace, pøipomínkování a schválení
nové bezpeènostní smìrnice pro speleologickou
èinnost
- zajitìní nových správcù webu, schválení
koncepce nových www stránek ÈSS umoòující
okamité informování o dùleitých novinkách
- vydání dvou verzí propagaèního letáku ÈSS
- spolupráce pøi poøádání kadoroèního setkání
Speleofórum
- spolupráce pøi získávání materiálù pro výstavu
Spolupráca slovenských a èeských jaskyniarov pri
prieskume jaskýò v berounském muzeu
- pøíprava materiálù a zajitìní organizace 7.
øádné valné hromady a 3. národního speleologického
kongresu
Èlenové pøedsednictva zastupovali ÈSS na

akcích poøádaných Slovenskou speleologickou
spoleèností a dalích domácích i zahranièních akcích.
Sekretariát ÈSS
Zajioval bìnou agendu ÈSS, kadoroèní
výmìnu legitimací, evidenci plateb pøíspìvkù,
doplòování databází, podávání ádostí o granty,
výmìnu literatury se zahranièím, doplòování archivu,
sestavování sborníkù Speleofórum, distribuci Spelea
a dalích tiskovin, prodej brourek a propagaèních
materiálù ÈSS.
Od MP ÈR získala ÈSS na základì výbìrových
øízení pro r. 2002 finanèní prostøedky na vydání
publikace Katalog vybraných významných
geologických lokalit pískovcových oblastí a vydání
Spelea è. 34, 35, 36.
V r. 2004 získala ÈSS dotaci 10.000,- na základì
výbìrového øízení MK ÈR na nákup pøehrávací
techniky na Speleofórum.
Od roku 2001 je Speleo vydáváno v Brnì (ale
citujte Praha), sloení nové redakèní rady: Jan Vít,
Libor Bene, Jiøina Novotná, Pavel Bosák, Jiøí Otava,
Václav Cílek, Jan Sirotek, Michal Kolèava.
Z prostøedkù ÈSS byla vydána Spelea è. 33, 37,
38, 39 a sborníky Speleofórum 2001-2004.
Výraznì se zlepila monost okamitì
informovat ZO o vem potøebném, a na výjimky (7
ZO) mají ZO kontaktní osoby s mailovou adresou.

Zpráva dozorèího sboru ÈSS za uplynulé volební období 2000-2004
Dozorèí sbor byl zvolen Valnou hromadou ÈSS
dne 19.11.2000.

Èlenové dozorèího sboru ÈSS konstatují, e
v èinnosti orgánù ÈSS v uplynulém volebním období
neshledali závaných nedostatkù a èinnost orgánù
a sloek ÈSS probíhala v souladu se stanovami
a organizaèním øádem ÈSS.

1. Výklad stanov ÈSS
1.1 Monost zmìny formy èlenství èlena ÈSS
z èlena øádného na èlena pøispívajícího rozhodnutím
ZO proti vùli dotyèného èlena ÈSS
1.2 Vyjádøení k otázce pøijetí pøispívajícího èlena
pøímo bez èekatelské lhùty
2. Vyjádøení k problematice existence pracovních
skupin v rámci základních organizací
3. Sdìlení dozorèího sboru ÈSS Okresnímu soudu
v Olomouci
4. Vyjádøení dozorèího sboru ÈSS k bodu III/b stanov
ÈSS
5. Vyjádøení k ruení nebo zakládání nových ZO
podle bodu III/b stanov ÈSS

Dozorèí sbor se vyjadøoval v následujících pìti
pøípadech:

V Brnì dne 1.10.2004
RNDr. Duan Hypr za dozorèí sbor

Pracoval ve sloení:
RND. Duan Hypr (pøedseda)
Ing. Jan Flek (èlen)
Libor Bene (èlen)
Mgr. Vratislav Ouhrabka (náhradník)
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Zpráva o èinnosti základních organizací
(jsou do ní zahrnuty i zprávy nìkterých ZO, které
nebyly dodány do termínu konání minulé VH)

vstupní èástí jeskynì. V horizontální èásti komína na
konci Neviditelného dómu bylo postoupeno o 2 m.
Terasová j.  po rozíøení ústí propástky bylo
sestoupeno do hloubky 6 m.
Propadlá j.  pøi výkopech v pùvodní sondì bylo
proniknuto do chodby dlouhé 15 m.
Plí j.  pokraèovalo hloubení sondy v hlavní
prostoøe jeskynì.
Jeskynì U buku  nová lokalita v lomu U Panenky
Marie, vykopána 9 m dlouhá chodbièka.
V Kavèím lomu pokraèovaly dokumentaèní práce na
lokalitách. ZO uspoøádala tradièní jeskyòáøský
country bál a v øíjnu 1. roèník Setkání jeskyòáøù
v Èeském krasu. Dva èlenové ZO se zúèastnili
expedice ZO 5-02 na Nový Zéland.

ZO 1-01 Èeský kras
2001
Èlenové ZO spolupracovali se skautským oddílem,
pro který uspoøádali dva víkendy seznamování dìtí
se speleoalpinismem. V èervenci se uskuteènila akce
do slovinského krasu v okolí Seany spoleènì se ZO
1-06.
2002
Pokraèovala spolupráce se skautským oddílem, pro
který byly uspoøádány dva výcvikové víkendy  jarní
do chodivek ve spolupráci se ZO 1-06 na Chlum
a podzimní speleoalpinistický do Tomákovy
a Barrandovy propasti. Celoroèní práce vyvrcholila
podzimní exkurzí na Pleiveckou planinu, kam jelo
kromì èlenù ZO i 10 dìtí s prùmìrným vìkem 13
let. Pokraèovala rekonstrukce základny na
vechtrovnì Korno u Srbska a èlenové ZO pomáhali
pøi povodni ve spolupráci s CHKO Èeský kras.

2001
Portálová j.  pøi vyklízení sedimentù v chodbì bylo
postoupeno o 2 m, v horizontální èásti komínu na
konci Neviditelného dómu postup o 2,5 m.
Propadlá j.  pøi výkopových pracích postoupeno o
3 m.
Tetínská chodba  práce se zamìøily na roziøování
úzkých míst pro zlepení cirkulace vzduchu  sníení
obsahu CO2.
Plí j.  pokraèovalo hloubení sondy.
Jeskynì U buku  pokraèovalo kopání.
ZO uspoøádala dalí jeskyòáøský country bál a v øíjnu
2. roèník Setkání jeskyòáøù v Èeském krasu. Pøi
expedici do Slovinska byl provádìn povrchový
a podzemní prùzkum v pohoøí Kras v okolí obce
Temnice. Byly zmapovány j. Kovaèova jama, dlouhá
330 m a propast Bezejmenná jama, hluboká 50 m.
Èlenové ZO se zúèastnili expedice do propastí
Provatina a Epos v Øecku a sestupu do propasti
Abisso di Monte Novegno.

2003
Na jaøe uspoøádala ZO ve spolupráci s Plzeòskou SZS
cvièný víkend v Èeském krasu. Na podzim i na jaøe
opìt probìhly speleologické víkendy pro skauty
z praského oddílu. Ivan Miller se svými dìtmi
provedl prolongaèní práce v malé vertikále na etái
lomu Alkazar. V záøí uspoøádala ZO exkurzi do
Francie, do jeskyní a propastí v Juøe.
ZO 1-02 Tetín
1999
Plí j.  hloubení sondy v hlavní prostoøe jeskynì.
Dokumentaèní práce probíhaly v Kavèím a Modrém
lomu, v Modrém lomu byl geodeticky vytýèen
zasypaný vchod do Nové j.  mocnost skrývky nad
vchodem je 8 m.
Èlenové ZO pokraèovali v pracích na Slovensku
v Ponoru u Jetìrèího jezírka, navázali spolupráci
se slovinskými jeskyòáøi.

2002
Portálová j.  sedimenty v chodbì byly vyklizeny
a nad dno sondy, kterou se tímto podaøilo zpøístupnit
pro dalí prolongaci, v Neviditelném dómu byly
èásteènì odstranìny volné desky uloené pod
stropem v sedimentech.
Tetínská chodba  byla objevena pokraèující
chodbièka s volným neprùlezným prostorem pod
stropem s drobnou krápníkovou výzdobou.
Opomenutá j.  v Èerném lomu na Damilu byla
objevena nová jeskynì s celkovou délkou 11 m.

2000
Portálová j.  ve vstupním portálu byla objevena
nízká chodba pod úrovní stávajících prostor, která
byla vyklizena v délce asi 12 m. Zároveò byl vyklizen
zasucený komín vedoucí do dna sondy za pùvodní
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Zdenina j. (1427)  na 2. etái Kruhového lomu
u Srbska byla objevena a zdokumentována novì
nastøelená krasová dutina s celkovou délkou 58 m a
denivelací 9 m. Pøevánì ji tvoøí prostora dlouhá
42 m, iroká od 10  21 m, vysoká 4 m.
Terasová j. - práce probíhaly v chodbì za Fousatým
dómem, byly ukonèeny kvùli zvýené koncentraci
CO2.
Plí j.  práce omezuje zvýená koncentrace CO2,
bylo postoupeno o 1 m do hloubky.
V prùbìhu roku byla ve spolupráci s RNDr. K.ákem
a SCHKO Èeský kras sjednocována registrace
krasových jevù v oblasti Damilu, Tetína, Kody
a Srbska.
V novì vzniklém muzeu na Tetínì byla vytvoøena
speleologická expozice dokumentující významné
jeskynì v okolí Tetína a èinnost ZO. ZO uspoøádala
opìt Jeskyòáøský bál a 3. setkání jeskyòáøù v Èeském
krasu.
Ve Slovinsku pokraèoval prùzkum v pohoøí Kras
v okolí obce Temnice, zaregistrováno bylo 21
drobných krasových jevù. Èlenové ZO se zúèastnili
akce v rakouské propasti Lofererschacht
a spolupracovali s OS SSS Badizer na výzkumu
Silické planiny.

ZO 1-04 Zlatý kùò
1999
Pomoc pøi likvidaci lampenflory v Konìpruských
jeskyních, odebrání vzorkù sintrù k pokusu
o absolutní datování. A.Komako pokraèoval ve
sledování velkolomu Èertovy schody (VLÈS) 
východ i západ, byla zjitìna jen jedna drobná
krasová dutina.

2003
Nová j. na Damilu  pomocí tìké techniky byl znovu
odkryt zasypaný vchod a zajitìn skruemi, vzhledem
k vysoké hladinì spodní vody byla jeskynì z 80 %
zatopená.
Portálová j.  pokraèovalo vyklízení sedimentù
v chodbì smìrem k sondì, v Neviditelném dómu
bylo sondováno do nìkolika smìrù a kopáno
v komínì nad dómem.
Tetínská chodba  bylo objeveno pokraèování
s volným neprùlezným prostorem pod stropem
a drobnou krápníkovou výzdobou.
Vysypaná j.  byl ovìøován rozsah jeskynì.
Probíhala digitalizace archivu ZO, bylo provedeno
geodetické zamìøení Tetínské rokle a jeskynních
vchodù. ZO tradiènì uspoøádala Jeskyòáøský bál a 4.
Setkání jeskyòáøù v Èeském krasu. Èlenové ZO
spolupracovali s OS SSS Badizer na výzkumu
Pleivecké planiny  mapování a fotodokumentace
v j. Zugo, na výzkumech v propasti Lofererschacht,
ve Slovinsku (vyhledávání a dokumentace krasových
jevù v oblasti jv. od Nové Gorice) a na Novém
Zélandu pøi výzkumu v j. Bohemia.

2002
V lomu Pleivec v j. Malá Panama pokraèovalo
mapování, bylo zahájeno roziøování vstupních partií
jeskynì. A.Komako sledoval tìbu vápence ve
VLÈS. Z.Mengler objevil nìkolik propadù
v pískovnì nad obcí Srbsko, propady byly, zatím
bezvýslednì, sondovány ve spolupráci se SCHKO
Èeský kras. Èlenové ZO pomáhaly s likvidací
následkù povodní v obci Karltejn.

2000
Byl zabezpeèen horní vchod j. Austrálie a j. byla
zdokumentována. V Nové propasti byly provedeny
úklidové práce. V j. Elektrifikaèní byla zmapována
její svrchní èást. Ve VLÈS byly nastøeleny a poté
zdokumentovány j. Prostøelená, délka 4 m, j. Lucie,
délka 90 m. Ve spolupráci se správou Konìpruských
j. probíhala prolongace ve Vánoèních jeskyních.
2001
Kontrola uzávìru Nové propasti, vyklizení odpadkù
z j. Bufetová. V lomu Pleivec byla objevena j. Malá
Panama, 150 m dlouhá, bylo zapoèato s jejím
mapováním. A.Komako sledoval tìbu vápence ve
VLÈS. T.Pøibyl se zúèastnil speleopotápìèské
expedice ZO 1-10 na Sardínii.

2003
Nová propast  výmìna pøístupového mùstku pøes
komín, j. Bufet  postup o 7,5 m, j. se vak uzavírá.
Malá Panama  pokraèovalo zpracovávání
dokumentace a roziøování vstupních partií.
Bylo zapoèato s dokumentací krasových jevù na
Koukolovì hoøe, provádìna kontrola starích lokalit
a sledována tìba ve VLÈS.
ZO 1-05 Geospeleos
2000
V j. Arnika byla dokonèena instalace alveku
a zahájeno kopání. Pokraèovaly práce na Bubovické
propasti. V Palachovì propasti byla dokonèena
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instalace ebøíkù, propast byla vystrojena novými
nýty pro potøeby SZS a bylo provedeno nìkolik
sondáních výkopù. Èlenové ZO objevili
a zdokumentovali 180 m obtínì pøístupných nových
prostor ve vyvìraèce Bartoova pec.
Skupina se podílí na výzkumu sedimentù v Èeském
a Moravském krasu a na Slovensku, na výzkumech
slovenských jeskyní  j. Mrtvých netopýrù a na
speleopotápìèském prùzkumu Skalistého potoka. ZO
uspoøádala 2 expedice do Rumunska, 1
do Chorvatska  objev a dokumentace Holubí j. na
ostrovì Gargos. Jeden èlen se zúèastnil dalí expedice
do Iránu, pøi tìchto expedicích byly objeveny
a zdokumentovány 2. a 5. nejdelí jeskynì svìta
v soli (j. Tøí naháèù a j. Ghár-e Danejú)
a prozkoumáno dalích zhruba 20 jeskyní.

ZO se nìkolikrát pokusili o prùnik na lokalitì
Kajetánùv závrt v Moravském krasu bez vìtích
výsledkù. Probìhla fotodokumentace a zjitìní stavu
rozsedlinových jeskyní na Dìèínském Snìníku,
výzkum krasových jevù v okolí Kutné Hory. ZO
uspoøádala dalí roèník Petrbokova memoriálu.
Èlenové ZO se zúèastnili akcí v rumunském Bihoru,
sestupu do propasti Velká Snìná v Polsku, mez.
závodù na Horném vrchu na Slovensku.
2003
V j. Arnika po poklesnutí vodní hladiny pokraèovalo
vyklízení sedimentù z nejniích míst jeskynì, kde
bylo postoupeno o 6 m. Ve støedních partiích byly
objeveny mení volné prostory. Neustále probíhá
úprava technického vystrojení jeskynì. Byl zbudován
uzamykatelný kryt na strojové vybavení pøed
vstupem do jeskynì.
V j. Arnoldka pokraèovaly výkopové práce v místì
zvaném Mlaskaèka, sonda byla zahloubena
o 1 m.V jeskyni byl neustále sledován vodní stav,
probíhala fotodokumentace a dalí drobné úpravy.
V Studnièní propasti pod Holým vrchem bylo za
pomoci pyropatron dosaeno hloubky 7 m.
V novì objevené j. Dubové bylo zapoèato s vyklízení
sedimentù. Jedná se o horizontální plazivkovitou
jeskyni mìlce pod povrchem, s dvìma vìtími dómky
na jejím konci, celková délka z vìtí èásti
vykopaných chodeb je 50 m.
Byla dokonèena podrobná dokumentace krasových
jevù v oblasti Amerik, pøemapováno 6 jeskyní
v oblasti 21. Èlenové ZO se podílejí na sledování
vodních stavù ve vybraných jeskyních ÈK, jeho
úèelem je zjitìní hydraulických a hydrologických
vztahù krasových jezer s Berounkou. Jedná se o
pravidelné sledování parametrù, odbìr vzorkù a
osazení mìøicích lit a nýtù pro výkové zamìøení
hladin vùèi Berounce. V Miskovickém krasu na
Kutnohorsku byla provedena stopovací zkouka. Byl
uspoøádán dalí roèník Petrbokova memoriálu.
Èlenové ZO se zúèastnili mnoha zahranièních
expedicí, napøíklad expedice Loferer Schacht 2003,
projektu
SPELEOPROJEKT
KANIN,
speleopotápìèské expedice Sardinie 2003.

2001
V j. Arnika byla protaena dráha do hloubky 25 m,
pokraèovalo vyklízení sedimentù ze dna, postup
o 5 m, dosaená hloubka 30 m. V Palachovì
propasti se kopalo v chodbì v úrovni Øíceného
dómu, postup o 4 m. Pokraèovaly vystrojovací práce.
V j. Arnoldka bylo provedeno nìkolik sondáních
výkopù. Pokraèovala systematická práce na
dokumentaci krasových jevù oblastí 21, 24 a 27.
Potápìèi ZO se podílí na výzkumu novì objevených
prostor v j. Lopaè. V Bartoovì peci bylo
v koncovém závalu postoupeno o 8 m, ale práce byly
zastaveny pro nestabilitu závalu. Probíhala zde foto
i mapovací dokumentace. Celková dosaená délka
je 225 m.
Èlenové ZO se opìt podíleli na výzkumu sedimentù
a na hydrogeologickém výzkumu krasových území
v ÈR, uspoøádali dalí roèník Petrbokova memoriálu.
2002
V j. Arnika pokraèovalo vyklízení sedimentù ve
støedních partiích jeskynì, úprava technického
vystrojení a jeskynì byla novì zmapována.
V j. Arnoldka byla zahájena prolongace v místì
zvaném Mlaskaèka, za extrémních podmínek bylo
postoupeno do hloubky 2 m a zastiena horizontální
chodba. V j. probíhala kontrola vodních stavù
a fotodokumentace.
Palachova propast byla znovu mapována
a fotodokumentována.
Probíhalo mapování lomù Amerik v mìøítku 1:1000
a dokumentace krasových jevù. Byla lokalizována
nová Studnièní propast (-4 m) s prùvanem. Potápìèi

ZO 1-06 Speleologický klub Praha
2000
Lom na Chlumu u Srbska - kontrola lokalit, opravy
vstupních uzávìrù, byl zkoumán propad ve dnì
støední etáe lomu. Ploina Amerika - kontrola
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lokalit, revize krasových jevù a úklid odpadkù. Pravý
bøeh Berounky  revize lokalit, cvièné akce
v Tomákovì propasti. Èlenové klubu se podíleli na
èinnosti firmy Nautilus pøi pracích v historickém
podzemí Prahy. Èlenové ZO navtívili Dolný vrch
a dalí lokality ve Slovenském krasu.

2003
Chlum u Srbska  vyvìování tabulek, obnovování
vyznaèení lomu, èitìní lomové stìny, úklid odpadkù,
sèítání netopýrù. Srbské j.  pøemìøování polygonu,
zpracovávání mapy, v øíjnu propojení jeskynì
s j.Netopýøí, Fialová j.  pøemapování. Revize
krasových jevù probíhala na ploinì Amerika a na
pravém bøehu Berounky. ZO se podílela na organizaci
Speleologické Duhové lesní koly a koly lezení. Na
jaøe uspoøádala setkání jeskyòáøù a soutì Chlumský
lenochod.
Èlenové se zúèastnili expedice ZO 1-11 na Dolný
vrch, hydrometrických mìøení v Jánské dolinì a dvou
akcí v Huèiace vyvìraèce pod Pleiveckou planinou.

2001
Lom na Chlumu - údrbové práce. Kontroly byly
provedeny v Barrandeovì j. a v lokalitách na ploinì
Amerika a pravém bøehu Berounky.
Èlenové ZO ve spolupráci se ZO 1-01 a Jamarským
drustvem Seana uskuteènili akci do Slovinska.
2002
Po dlouhém období bez platné výjimky pro
speleologickou èinnost v CHKO Èeský kras se
podaøilo navázat na práce z let pøed rokem 1996,
nejprve na základì spolupráce na výzkumném úkolu
RNDr. Karla áka a koncem roku ji na základì
øádné výjimky pro speleologickou èinnost v CHKO
Èeský kras.
Lom na Chlumu u Srbska - opravy vstupních
uzávìrù do jeskyní, vyvìování pøedepsaných
tabulek a obnovování vyznaèení lomu, likvidace
ohni, asistence na akci sèítání netopýrù, èitìní
lomové stìny, velký jarní úklid odpadkù, mapovací
práce v Srbských j. Vzhledem k tomu, e bývalý
pøedseda nepøedal prakticky ádné rozpracované
materiály z minulosti, bylo pøistoupeno k novému
mapování Srbských j. Ve spolupráci se ZO 1-05 byl
pøemìøen a protaen polygon ve Fialové j..
Ploina Amerika - Únorová propast - cvièné akce,
revize krasových jevù.
Pravý bøeh Berounky (od Císaøské rokle ke
Karltejnu) - kontrolní exkurze na lokality, revize
krasových jevù, cvièné akce v Tomákovì propasti
Jeden èlen se pravidelnì zúèastòoval cvièení SZS
stanice è.1.
ZO se podílela na organizaci desetidenní
Speleologické Duhové lesní koly a ètyødenní koly
lezení. V rámci obnovení pøeruené tradice bylo
uspoøádáno jarní setkání jeskyòáøù a pøíznivcù krasu
na Chlumu s názvem Otvírání Chlumu, kterého se
zúèastnilo pøes 50 lidí.
Èlenové ZO se podíleli na prùzkumné èinnosti
skupiny Kóta 1000 na planinì Kanin ve Slovinsku,
spoleènì s èleny ZO 1-05 a ZO 1-11 výpravy do
systému Velká snìná jama v polských Tatrách a akce
v rakouské propasti Loferer Schacht.

ZO 1-07 Krasová sekce
r. 2000  v minulé zprávì
ZO 1-08 Speleoklub Týnèany
V l. 1997  1999 probíhala pøestavba základny. V l.
98 a 99 bylo kopáno na lokalitì Týnèanská Arnika
a sèítáni netopýøi. V j. Beznadìjná byla kopána
sonda.
2000  chybí
2001
V j. 4117 Týnèanská Arnika pokraèovaly výkopové
práce. Mapování a zamìøování probìhlo ve
Velikonoèní j., tole Jarnice, v j. Diviovì
a Dvoøákovì. V j. Diviovì byla opravena
elektroinstalace. Probìhlo sèítání netopýrù.
2002
Byla provedena nivelizace návrí Jarnice a vytvoøena
mapa 1:100 s vynesením podzemních objektù. ZO
pracovala v jeskyních Jarnice-Køemenice, sèítala
netopýry, èerpala vodu pøi povodni v j. 4106
a sledovala hladiny, objevila j. 4119 Koèièí zámek
na v. úpatí stejnojmenného skalního výstupu, ve stìnì
a dnì lùmku, asi 0,6 km v. od obce Týnèany,
pracovala na obnovì archivu ZO a dostavbì terénní
základny.
2003
Jeskynì 4119 Koèièí zámek - výkopové práce
a dokumentace. Byla vyèitìna zcela sedimenty
zanesená hlavní prostora jeskynì, pomocí bagru bylo
vyèitìno dno lùmku a odkryto pokraèování prostor.
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Celková délka j. je 14 m. V j. 4106 Diviova byla
èerpána voda ve Studni a mapovalo se.
V Týnèanském krasu byli sèítání netopýøi.
V j. èásti planiny Jarnice byly kamerovým systémem
VDV 100 zkoumány dva jádrové vrty, nebylo
zastieno výraznìjí krasovìní. Pro dokument
Petrovicko  kraj lidí a kamenù byl natoèen
videozáznam o j. Týnèanského krasu. ZO uspoøádala
oslavu 30. výroèí stálého výzkumu Týnèanského
krasu spojenou s výstavou fotografií a exkurzemi.
Ve spolupráci s obcí Petrovice se podílela na obnovì
nauèné stezky. Nìkteøí èlenové se zúèastnili expedice
Slovinsko 2003.

pøítokového sifonu
Brzotínská vyvìraèka - cvièné potápìní v suchých
èástech jeskynì
Tornala vyvìraèka - cvièné potápìní
jaskyòa Zlomísk - prùzkum sifonu Tichá tùnì,
realizován barvící pokus (po 10 hodinách vylo
barvivo ve vývìru Hlboko)
jeskynì Sokolová - prolongace pøítokového sifonu
výver Hlboko - podrobný prùzkum a mapování
jeskynì, hledání moného pokraèování, zpracovaný
filmový dokument prezentován na Speleofóru 2001
a Speleomítingu
2001
Brestovská vyvìraèka
sifonu

ZO 1-09 Niphargus

2000
Byla vyvíjena snaha o obnovení èinnosti ZO, do ZO
vstoupilo 5 nových èlenù, byla uzavøena dohoda
o spolupráci na Nové propasti se ZO 1-04.

prùzkum závìreèného

Jeskyòáøské akce
Lopaè - zamìøení místa prùstupu nad sifony
a koncových partií nových objevù
Nová Amatérská, Jeskynì 13 C, Rudické
propadání, Pikovka, Spirálka - exkurzní èinnost
Martina, Nová Rasovna, 13 C, Lièí, Ostrovské
Vintoky - zamìøení jeskyní vùèi povrchu
Zúgó - pokus o pøekonání koncového sifonu
Bìlovodská vyvìraèka - pokusy o prostup do
podzemní
Farebný ponor - prolongaèní práce
ponor Napajedlá - práce na zabezpeèení vchodu
Jaterièie jazero - prùzkum koncových partií,
zamìøení komínu
jeskynì Buzgó - exkurzní èinnost
Silická ¾adnica - rekognoskace jeskynì
jeskynì Hlboko - pokusy o nalezení pokraèování

ZO 1-10 Speleoaquanaut
Speleopotápìèské akce 1997-2000
Èeská republika
Lopaè - prùzkum a dokumentace oblasti za sifony,
zpracovaný filmový dokument prezentován na
Speleofóru
Jeskynì 13 C - seznamovací ponor
Nová Rasovna - Lipovecká ch. - prùzkum
závìreèného sifonu, dosaená hloubka 7 ÷ 9 m
- Macoský sifon - seznamovací
ponor
Jeskynì 100 - výpomoc pøi pokusu o prostup
koncovým sifonem Chrustenice výpomoc pøi
pokusech o hloubkový rekord, zpracovaný filmový
dokument prezentován na Speleofóru

2001
Skalistý potok - prùzkumy vzestupné vìtve
jeskynního systému a prostorù za 22 sifonem
jeskynì Sokolová - prolongace pøítokového sifonu
lom Malá dohoda - potápìní v nových objevech
Holtejnské skupiny - zjitìna bezodtoká vodní
plocha, hloubka cca 5 m
Stará Rasovna - potápìní v koncovém sifonu
Trativodné chodby ve spolupráci se ZO 6-19 Plánivy

Zahranièní akce
jeskynì Bue Marino - prùzkumy prostorù za sifony
Skalistý potok - prùzkumy vzestupné vìtve
jeskynního systému a prostorù za 22 sifonem
Kuní propast - potápìní v pøítokovém sifonu
Moldavská jeskynì - prùzkum sifonu
Zúgó - podrobný prùzkum koncového sifonu
Bezodná ¾adnica - prùzkum pøítokového sifonu
(naplavaná vzdálenost 100 m, hloubka 4 m)
a odtokového sifonu (hloubka 4 m)
Milada - vyklizení staré napadávky z odtokového
sifonu (hloubka 4,5 m) a pokus o prùnik, prùzkum

Prezentace filmù na Speleofóru a Speleomítingu prùzkum èásti údolí Èerného Váhu (nalezena
vývìrová jeskynì o délce 13 m).
Testování nových metodik prùzkumù v oblasti
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jeskynì Martina. Exkurze a zamìøení jeskynì Nad
Kaèákem vùèi povrchu. Prùzkum v oblasti
pøedpokládané jeskynì s aktivním tokem v oblasti
Tetína.
Jeskynì Hlboko - filmování v sifonech a suchých
prostorách, hledání pøítokù vody. V koncovém sifonu
nalezena puklina s viditelným pøíronem vody.

ve Snìmovním dómku.
Beranùv lom - byl definitivnì uzavøen otvor
v lomové stìnì ústící do j. Kalhoty. V prùbìhu
srpnové povodnì byla zaznamenána výka hladiny
v j. Marie a Dynamitka (Jezerní dóm byl zaplaven
i s èástí vstupního komína).
Jeskynì Pod Javorkou  mapování
a fotodokumentace, zkoumání odboèek, komínù,
puklin. Bylo objeveno 35 m nových prostor a
akusticky ovìøeno spojení prostor pod Digitálním
komínem a Karakorumem. U Vystøeleného oka byl
instalován provazový ebøík a vymylena dùmyslná
ochrana krápníkové výzdoby. Do stropu Kutnohorské
chodby byl zafixován elektrický kabel.
Rudolfova jeskynì  jeskynì v konzervaci, probìhl
úklid lokality a likvidace skládky materiálu.
Dolný vrch - konala se dalí akce na tuto planinu,
SMOPAJ v Liptovském Mikulái vydalo publikaci
Dolný vrch, na její pøípravì se podíleli èetí
i sloventí jeskyòáøi.

2002
Pokraèoval prùzkum jeskynì Skalistý potok
v pøímém smìru (Speleofórum 2002). Èlenové ZO
rekognoskovali pøítokový sifon j. 13C, zúèastnili se
záchrany speleopotápìèe uvízlého v Rakocziho j.
v Maïarsku, navtívili lokality v Nízkých Tatrách
a v Roháèích, zúèastnili se rekognoskace toly na
Bukovce ve spolupráci s MP, prùzkumu suchých
èástí j. Hlboko, vyhledávání nových jeskyní v údolí
Èerného Váhu, prohlídky j. Staniovská, zabezpeèení
nového vchodu jeskynì Zugó a ve spolupráci se ZO
1-02 èerpacího pokusu v Tetínské vyvìraèce
a prùzkumù v oblasti vývìrù podzemních vod do
Berounky pod Tetínem.

2003
Jeskynì Nad Kaèákem - vytìilo se celkem 620
vozíkù jílu a kamení, kopalo se zejména
v hypotetické chodbì vedoucí vlevo ze Snìmovního
dómku, bylo postoupeno pøiblinì 10 m, byly
opraveny vozíky a násypka.
Jeskynì Pod Javorkou I a II - objev zhruba 30 m
nových prostor. Mezi úspìchy roku patøí neskrývané
nadení tøí jeskyòáøù po exkurzi v jeskyních
Beranova lomu a zbudování 11 m dlouhého úseku
závìsné dráhy v kopané plazivce. Neúspìchem je
marná práce v 158 m dlouhé plazivce, pojmenované
Slepé støevo.
Díky novým objevùm lze s jistotou tvrdit, e obì
jeskynì dìlí pouze 11 m zèásti zaplnìných komínù
a puklin. Dále se bude pokraèovat vzájemným
zamìøením a propojením obou jeskyní. Výsledkem
by mìl být systém s denivelací pøiblinì 45 m
a s délkou 255 m.
Dolný vrch kadoroèní pracovní akce se
konala v termínu 25.7.-2.8.2003 (Slovensko) a 1.8.10.8.2003 (Maïarsko). Akce na slovenské stranì DV
se zúèastnili také èlenové ZO 1-06 a 7-01. Mohutnou
podporou byla úèast Gabiho Leinského ze SSK
Drienka. V prùbìhu akce byly zkoumány doposud
nevylezené komíny, pøemapovávána propast
Márnice, usilovnì sondováno v propástce Virgulka,
byly mìøeny koncentrace CO 2 . Ve spolupráci
s G.Leinským (SK Drienka) a G.Stibrányim (SK

ZO 1-11 Barrandien
2000  souèást minulé zprávy.
2001
Jeskynì Nad Kaèákem  pokraèovalo kopání ve
Snìmovním dómku, do nových prostor nazvaných
Koridor 2000 byly instalovány pevné ebøíky.
Koncové body jeskynì byly zamìøeny z povrchu
systémem Nakládal. Byl natoèen videofilm
o jeskyni.
Beranùv lom  j.Kalhoty  po marném úsilí byly
výkopové práce zastaveny. V j. Severní bylo kopáno
v jedné z odboèek meandru, délka prùkopu 7 m bez
monosti pokraèování.
Jeskynì Javorka  po rozíøení 8 m dlouhého
a 20 cm irokého trativodu na pohodlný profil bylo
objeveno 60 m nových prostor. V Digitálním komínì
je soustøedìná ojedinìlá výzdoba  heliktity, metrové
krápníky, brèka. Celková délka j. je 90 m, hloubka
20 m.
ZO uspoøádala dalí expedici na Dolný vrch,
pokraèovalo kompletování podkladù pro vydání
souborné publikace o Dolném vrchu spoleènì se
slovenskými kolegy.
2002
Jeskynì Nad Kaèákem - vytìilo se celkem 500
vozíkù jílu a kamení, tj asi 25 m3, pokraèuje kopání
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Jána Majku) byla uspoøádána pøednáka
o Slovenském krasu a Dolném vrchu pro obèany
Hrhova.
Prvnì byla uspoøádána akce na maïarskou stranu
DV, která mìla ovìøit monost rozíøení výzkumu
na toto území. Byla objevena propástka Buksije
s krápníkovou výzdobou a nìkolik dalích nadìjných
míst.
Èlenové ZO se zúèastnili akcí do propasti Loferer
Schacht, s Kótou 1000 na Kanin a se ZO 5-02 na
Nový Zéland do j. Bohemia.

muzea v Táboøe. Celková hloubka studny je 19 m,
kromì zøícené konstrukce døevìných trubek pumpy
nebyl nalezen ádný významný archeologický
materiál.
tola Mokrá - v rámci hospodáøské èinnosti byla
zdokumentována 1400 m dlouhá tola po tìbì
grafitu na bøehu Lipenské nádre.
Pokraèovalo sèítání netopýrù a kroukování ptákù
pomocí SRT ve spolupráci s OÚ v Táboøe.

ZO 2-01 Chýnovská jeskynì
2000
Chýnovská jeskynì  Vstupní chodba  v prùbìhu
likvidace deponií byla propojena Vstupní chodba
s první a druhou jiní odboèkou Lepivé chodby,
odkryta propástka do Pekla ve Schwarzenberské
chodbì, objeveno 17 m pokraèování Vstupní chodby
v z. smìru a pøístup do paralelních prostor se Vstupní
chodbou. Bylo vytìeno 74,5 t deponií.
tola Josef  Ratiboøské Hory  èerpání hloubení
v pravé odboèce toly Josef, zjitìná hloubka 4 m
bez odboèek.
V j. Vápenný vrch u Èerné v Poumaví byl proveden
základní prùzkum a dokumentace, celková délka
50 m, denivelace 9 m.
Úraz  provedena kompletní dokumentace starého
dùlního díla a vyèerpání vech zatopených prostor.
Hloubka achty 14 m, délka chodeb horního patra
asi 120 m, spodního patra asi 50 m.
Pokraèovalo sèítání netopýrù a kroukování ptákù
pomocí SRT ve spolupráci s OÚ v Táboøe.

2002
Chýnovská j.  Chodba Slavníkovcù  pokraèovala
likvidace deponií, byl uvolnìn prostor v oblasti
vstupu do Twistu, celkem bylo vytìeno 5 t materiálu.
Byla zahájena prolongace v oblasti Lepivé chodby
s cílem proniknout pøes dislokaci z. smìrem.
tola Josef  Ratiboøské Hory  byl zajitìn vstup,
osazeny nové zámky a zhotovena elezobetonová
konstrukce stropní èásti. Prokopáním závalu v oblasti
obchvatu achty Hloubení a dobývek na íle Ida byla
sníena asi o 1 m hladina vody v celé pøístupné délce
dìdièné toly Josef. Stav je udrován pomocí novì
osazené drenáe. Bìhem prací v oblasti rozsedliny
nad lomem na íle Vilém dolo ke zøícení stìny
a doèasnému zastavení prací.
Sudkùv dùl  dokonèena oprava a zajitìní studny
a vypomáháno pøi archeologickém výzkumu.
Velmovice I.  byla kompletnì zmapovaná dutina
a napojena na JTSK.
Netopýøi byli pøepoèítáváni v Chýnovské jeskyni,
v Ratiboøských Horách a Staré Voici. Pokraèovalo
kroukování ptákù v tìko pøístupných lokalitách
pomocí SRT ve spolupráci s OÚ v Táboøe.

2001
Chýnovská j.  Chodba Slavníkovcù  pøi tìbì
deponií byl uvolnìn prostor za vrtem pro èerpání
vody z jeskynì, celkem bylo vytìeno 6 t materiálu.
tola Josef  Ratiboøské Hory  bylo dokonèeno
a zkompletováno zamìøení pøístupných èástí díla.
Státní hrad Kámen  navázáno na výzkum z roku
1984, kdy byla v propadu objevena podzemní
chodba. Pøi výkopových pracích zahájených
z propadu byla objevena 18 m hluboká studna,
zasypaná stavebním kamenem se zbytky malty. Byly
v ní nalezeny vrstvy archeologického materiálu ze
13. stol a kostry 13 psù. Studna byla pøekryta panely
a zakonzervována zásypem. Práce zde budou
pokraèovat.
Sudkùv Dùl  výzkum studny na ádost husitského

2003
Chýnovská j.  byl znovu zahájen potápìèský
prùzkum trvale zatopených partií jeskynì. V oblasti
Labyrintu pokraèovalo kopání a podaøilo se
proniknout do dalích prostor. Bylo dokonèeno
odstraòování pozùstatkù staré elektroinstalace
a likvidace podmáèených betonových nástøikù ve
tole u nouzového východu, vyèerpány trvale
zatopené prostory mezi Èertovým jezírkem a
Vodními síòkami za úèelem poøízení podrobné
dokumentace, zároveò byl proveden pokus o
vyèerpání jezírek Twistu a prùnik dále po proudu
toku.
Velmovice  kontroly výskytu netopýrù, ochrana
lokalit pøed zavezením odpadky.
Hosín (Orty)  dolo k vytvoøení dvou nových
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propadù v oblasti Hosína III. Propady byly
zdokumentovány, provizornì ohrazeny a nahláeny
MP.
Jeskynì na Vápenném vrchu  ve spolupráci se
ZO 2-02 umava pokraèovaly prùzkumné práce. Na
povrchu bylo sondováno v místì ponoru obèasného
toku a závrtu vzniklého po povodni v r. 2002.
Dráchov  na konci kvìtna dolo k propadnutí
vozovky v obci Dráchov. Bylo zjitìno, e k propadu
dolo v dùsledku destrukce klenby sklepení.
Netopýøi byli sèítáni v Chýnovské j., v Ratiboøských
Horách, Staré Voici a Velmovicích. Pokraèovalo
kroukování ptákù v tìko pøístupných lokalitách
pomocí SRT ve spolupráci s OÚ v Táboøe.

2003
Jeskynì Na Vápenném vrchu - podaøilo se
proniknout o nìkolik metrù dále po smìru hlavního
vodního toku, kde cestu uzavírá suový zával
s drobným boèním pøítokem, byla vyhloubena
prùzkumná sonda na dnì velkého propadu (øíceného
závrtu), který se v sousedství jeskynì objevil bìhem
povodní v srpnu r. 2002.
Probíhala spolupráce s AOPK na pøipravované
publikaci Jeskynì ÈR, v souvislosti s pøípravnými
pracemi bylo pøepracováno karsologické èlenìní
území jiních Èech a umavy. V oblasti suickohoraïovických vápencù bylyzjitìny dvì nové
jeskynì j. Pod Radvánkou (délka 8 m) a j. Pod
Pumperkem (délka 15 m). Dále byla provádìna
povrchová revize staøin v rudolfovském rudním
revíru a zbytkù po kutání na grafit v prostoru Borova
n. Vlt., Jamného a Èertynì.

ZO 2-02 umava
2000
V j. Jiøíèkova a Drabí díra na Volyòsku se podaøilo
proniknout do dosud neznámých partií s perspektivou
dalího pokraèování. Ve spolupráci se ZO 2-01 byl
proveden prùzkum j. na Vápenném vrchu. ZO se
podílela na prùzkumu starých dùlních dìl
v rudolfovském rudním revíru a povrchových
pozùstatkù báòských prací v pelhøimovském revíru,
pro Èeský rozhlas v È.Budìjovicích byl pøipraven
rozsáhlejí seriál reportáí z jihoèeského podzemí.

ZO 3-02 Jeskyòáøi
2000  souèást minulé zprávy.
ZO 3-04
1997  2003
Po roztìpení ZO zùstalo v pùvodní ZO est èlenù,
kteøí vybudovali nauènou stezku Historie hornictví
na Støíbrsku, podíleli se na vypracování projektu
na zpøístupnìní toly Prokop a na jejím èásteèném
zpøístupnìní pro veøejnost. ZO uskuteènila nìkolik
zahranièních výprav:
1997 Turecko - Ihlara, Nigde, historická podzemí
+ Demir Kazi, Allaca
1998
Turecko, Írán - Isak Pasa  historické
podzemí, pohranièní podzemní koridor Cukur  bag
- øeka Jasica - ponory a vývìry, historické podzemí
1999
Norsko
2001
Norsko
2003
Norsko - ledovce Svartisen a Okstinden 
8.-10.výprava
2000 Maroko - historická podzemí Almel Valley,
podzemní napajedla a cisterny + Jebel Tubkal

2001
Jeskynì Na Vápenném vrchu  výkopovými
pracemi bylo odkryto asi 30 m nových prostor
s monostmi pokraèování. Výkopy s objevy meních
prostor pokraèovaly v Jiøíèkovì j. a Drabí díøe.
Probìhl speleopotápìèský prùzkum zatopených
dobývek zlatodolù Patì na Kaperskohorsku a jejich
videodokumentace.
Pøi prùzkumu krasu u Ledèe nad Sázavou se
uskuteènily ponory v zatopených èástech j. Pod
eptouchovem, s prùnikem do 10 m neznámých
prostor.
2002
Pokraèovaly prolongaèní práce v j. Na Vápenném
vrchu u Èerné v Poumaví, orientaèní prùzkumy
starých dobývek po tìbì pegmatitù na Domalicku,
revize montánních forem antropogenního reliéfu na
Pelhøimovsku. Èlenové ZO podnikli exkurzi a pomoc
pøi výkopech v jeskyni Nad Kaèákem, pomáhali pøi
odstraòování následkù povodnì v Týnì n. Vlt. za
pouití speleo techniky a zorganizovali exkurze pro
letní dìtský tábor.

2000 - ?

ZO 3-05 Permoníci

2001 a 2002
ZO nemá vlastní lokality, její èlenové se vìnovali
pøedevím monitorování a dokumentaci starých
dùlních dìl, bylo zkontrolováno a èásteènì
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zdokumentováno 60 dùlních lokalit. Dále probíhal
výcvik v pouití jednolanové techniky v souvislosti
se spoluprací s HZS ÈR v oblasti záchranáøství.

je 140,6 m.
2002
Rokytka II  Nedobytná j. - provedeno zaèitìní
vstupního portálu a vlastní pøíprava pro osazení rámu
nových vrat.
Hanychovská j. - pokraèovaly výkopové práce na
dnì vstupní propástky smìrem do èásti zvané
Esíèko, kde je pøedpokládané místo prùniku do
spodního neznámého patra. Práce byly zastaveny,
protoe vandalové vypáèili vrata jeskynì, hodili je
do propasti a znièili pracovní ploinu.
Západní j. - uvolòování závalu na konci jeskynì.
Loupenická j.  odstranìním sedimentù na dnì
jeskynì bylo sníeno dno a umonìn snadný pøístup
a odvoz sedimentu z jeskynì. V zadní èásti se
podaøilo odkrýt úzkou neprùleznou puklinu, která
jednoznaènì komunikuje s neznámými prostorami za
závalem, který tvoøí její pravou stranu.
Jetìdský kras - v mnohých podzemních prostorách
Jetìdského høebene a Podjetìdí byla poøízena
fotodokumentace.

2003
Èlenové ZO se vìnovali monitorování stavu starých
dùlních dìl v regionu Karlovarského a Plzeòského
kraje, zúèastnili se ve spolupráci s pracovníky CHKO
a AOPK ètrnáctidenního sèítání netopýrù ve výe
uvedených krajích.
Ve spolupráci se Záchrannou slubou Andy provedli
revizi vstupù do dávno zaniklých dùlních dìl
v lokalitì Broumov, Smrkovec a Michalových
Horách.
Nìkolikrát v prùbìhu roku pracovali na lokalitì 7 
03 v Javoøíèku a v Konìpruských jeskyních. V NP
umava navtívili staré dùlní dílo Patì.
Èlenové ZO se zúèastnili zahranièní expedice
Aggtelek 2003, zamìøené na fotografování, krasové
turistiky v Rumunsku a Jeskyòáøského týdne ve
Stráovských vrích na Slovensku. Dále vystoupili
na nejvyí vrchol pohoøí Dachstein v Rakousku, kde
strávili i øadu dní pøi objevování v j. Andy´s Cave.

2003
Rokytka II  Nedobytná j.  doèiování vstupního
portálu, osazování vrat. Podaøilo se prokopat spodní
vchod do jeskynì.
Hanychovská j.  instalován elektrický vrátek,
pokraèovalo kopání na dnì propástky.
Loupenická j.  pokraèovala snaha proniknou podél
závalu do neznámých prostor, odstraòováním kamení
byla vytvoøena asi 4 m dlouhá chodba.
Mramorová j.  bylo kopáno v koncovém dómu j.
Jetìdský kras  pøi prùzkumných akcích byla
objevena a vykopána nová j. 33M, celková délka
prostor 16 m.

ZO 4-01 Liberec

2000
Hanychovská j.  vyklízení sedimentù z hlavní
chodby. V j. Malá a Velká Basa byla zhotovena
uzávìra. Rokytka  provedena asanace skládky
odpadu v lomu, odebrány vzorky vody. Nedobytná
j.  probíhaly práce na otevøení historického vchodu
do jeskynì. Pokraèoval výzkum netopýrù v celém
regionu. ZO uspoøádala ve spolupráci s Roòavskou
spel. skupinou expedici do Slovenského krasu.
2001
Rokytka II  Nedobytná j.  pokraèovalo se
v prohlubování záøezu k historickému vchodu, práce
byly ztíeny nutností odstranit skalní blok.
Hanychovská j.  vyklízení sedimentù ve vstupní
propástce. Po proraení podlahového sintru
pokraèovala tìba do hloubky, bylo vytìeno asi 7
kubíkù materiálu a opraven uzávìr jeskynì. Údrba
vstupních vrat provedena také u Západní j. Byl
proveden prùzkum pseudokrasové j. Valhala
u Jablonce nad Nisou.
tola v Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou  za
2. svìtové války mìla slouit jako protiletecký kryt.
V nedávné dobì bylo odstranìno zazdìní, tola byla
odvodnìna, vchod uzavøen møíí, její celková délka

ZO 4-03 Labské pískovce
2000  souèást minulé zprávy.
2001
Èeské støedohoøí  vyhledávání, dokumentace
a odbìr horninových vzorkù v místech pozùstatkù
hnìdouhelného dolování. Ve Valkeøicích na vrchu
Kamenec byla objevena neznámá tola a pozùstatky
dolu Barbora, na Schieferbergu dosud neznámý dùl
a dále tøi nové nevýznamné paleontologické lokality
Frantikov nad Plouènicí, vrch Stráný
v Merbolticích a Hadrový vrch v Heømanovì.
Dvì pseudokrasové jeskynì byly objeveny na
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Schieferbergu, 4 jeskynì na Joberbergu u Velké
Javorské a 1 j. u Mojíe. Zdokumentovány byly
skalní sruby nad Boleticemi u Dìèína, vodopády
v Budovì, Moravanech a Vaòovì u Ústí nad Labem,
objeven neznámý vodopád u Staré Homole.
Labské pískovce  vyhledávání pozùstatkù
hnìdouhelného dolování v Jánské u Èeské
Kamenice, Fe dobývek ze 16. stol. v Jetøichovicích,
revize nìkterých j. v labském údolí, dokumentace
skalních znamení ve Støíbrných stìnách u Høenska.
Luické hory  vyhledávání pozùstatkù
hnìdouhelného dolování v Kamenickém enovì
a Horní Kamenici, vyklízení závalù ve støíbrném dole
v Jiøetínì pod Jedlovou, rekognoskace dobývek na
Bezdìzu, Hvozdu, na Slavíèku, Hengstbergu
a Boreèku, v Janovicích. Probìhlo geofyzikální
mìøení na Dutém kameni u Cvikova, v Janovicích a
Boreèku, dokumentace milíøù v Milíøské dolinì
v Dolním Podluí a v Horní Svìtlé a byly objeveny
rudné pece u Horní Svìtlé a Cvikova.
V Polomených horách byly vyhledávány
a evidovány pseudokrasové jevy.

2003
CHKO Èeské støedohoøí  vyhledávání a orientaèní
zamìøení pozùstatkù hnìdouhelného dolování
v obcích Kojetice, Stará Homole u Zubrnice,
Valkeøice  objeveny 2 nové toly a 2 achty, nìkolik
achet a 2 zavalené toly byly nalezeny u Èernièek
u Svádova a u Probotova  vrch Holý Kluk, Ústí
nad Labem-Dùlce  zamìøení uhelné toly v Bertinì
údolí, Ústí nad Labem-Støekov  nalezeno nìkolik
lùmkù a achet s. od hradu.
Byly zdokumentovány dvì podzemní prostory
u Frantikova nad Plouènicí a prozkoumána
a zamìøena vodárenská tola ve Velichovì u Velkého
Bøezna.
Pod Starou Homolí u Letiny byla objevena
a zamìøena výklenková jeskynì v pískovcích.
V osadì Varta byla zamìøena malá pískovna
a zdokumentovány skalní rytiny.
luknovský výbìek  Rumburk  prùzkum studny
na Stráném vrchu, hledání kutných a rýovacích
prací mezi Rumburkem a Krásnou Lípou, v Horním
Jindøichovì, na Rumburském køemenném valu. Byla
provedena revize vstupù do odvodòovacích chodeb
v areálu sv. Vavøince.
Varnsdorf a Studánka  vyhledávání pozùstatkù dìl
na hnìdé uhlí.
NP Èeské výcarsko a CHKO Labské pískovce 
Snìník  spoluúèast pøi revizi fluoritového dolu 
toly è.4, revize vodní jeskynì, Høensko  prùzkum
pseudozávrtu na skalním masivu nad OÚ.
Luické hory, Jizerské hory  Pleivec, Pìnkavèí
vrch, Jitravský vrch, vrch Vápenný, Kamenný vrch,
Weberberg, mapování a dokumentace milíøù,
vápenek a pinkových tahù. Falkenstein u Jetøichovic
 nález náhonu, Cvikov, Severka, pivovar 
dokumentace krytù.

2002
CHKO Èeské støedohoøí  zdokumentovány
jeskynì na Mariánské skále v Ústí nad Labem
a v Divoké rokli u Mojíe, jeskynì Goldloch
u Frantikova nad Plouènicí, 2 rozsedlinové jeskynì
na Schieferbergu, byly objeveny 3 achty nad lomem
v Jakubech a orientaènì prprozkoumána tola v lomu
Jakuby. Mezi obcemi Povrly Roztoky byly
v propustcích a boèních roklièkách vyhledávány dalí
toly na polymetalické rudy a revidovány vstupy do
ji známých dìl. Byly zkoumány a dokumentovány
pozùstatky døívìjí hnìdouhelné toly
v Merbolticích, Valkeøicích a okolí, v obci Byòov u
Velkého Bøezna  zde byl objeven odval a tøi achty,
zkoumány dalí lokality v Merbolticích a okolí - na
vrchu Steinhübel byly objeveny pozùstatky 8 achet.
Labské pískovce  vyhledávání pozùstatkù rudného
dolování v údolí Luèního potoka, revize Fe dobývek
na vrchu Velký Javor u Køíového Buku,
dokumentace jeskyní ve skalním høbetu Dutého
kamene u Cvikova, èlenové ZO se podíleli na pracích
ve støíbrném dole v Jiøetínì pod Jedlovou.
luknovský výbìek  orientaèní prùzkum
a zamìøení pøístupné èásti vodní toly v areálu
kapucínského klátera sv. Vavøince a Lorety
v Rumburku, prohlídka sklepení níe leícího domu
za zdí zahrady.

ZO 4-04 Agricola
2000
Komplex Himmelfürst und Kreuzstollen  po
pøekonání závalu na chodbì è.300 (dílo
Allerheiligen) bylo objeveno asi 200 m dosud
nepøístupné èásti chodby a dalí související prostory.
Bylo objeveno a zdokumentováno hloubení spojující
novì objevenou èást toly s ji známou èástí díla
Liebefrauen, dvì èásteènì zaloená hloubení
spojující tolu s dnes nepøístupnou èástí díla
Liebefrauen, dva systémy vertikálních komínù
komunikujících s povrchem, mohutná dobývací
komora (druhá nejvìtí v komplexu). Byla objevena

14

dobøe zachovalá tola se zbytky dùlního zaøízení,
která spojuje dosud od sebe izolovaná hloubení na
chodbì è. 224.
ZO pokraèovala na stavbì muzea polymetalických
støíbronosných rud v Mikulovì, podílela se na
uspoøádání výstavy Sláva krunohorského hornictví
III v Mikulovì, vydala 16 èísel interního èasopisu
Metallica a vytvoøila audiodokument zachycující
novì objevenou èást toly è.300.

výhybky.Vechny pouívané vozy byly repasovány
továrnì vyrobenými nápravami.
Na lokalitì se uskuteènily dvì cvièné akce SZS
stanice è.1 Èeský kras. S pomocí SZS byly novì
vystrojeny hlavní vertikální cesty.
ZO uspoøádala dalí setkání pøíznivcù hornické
historie Sláva krunohorského hornictví. Bylo
vydáno dalích 8 èísel interního èasopisu Metallica.
ZO 5-01 Bozkov
2000
Na Králickém Snìníku pokraèovala rekonstrukce
vstupní toly do Tvaroných dìr a byla obnovena
mìrná hráz na pramenu Jeskynì. Pokraèují zde
meterologická a hydrologická mìøení. Pøed j. v Dolní
Rokytnici byl zahájen úklid, v Náhonu pokraèovalo
vyklízení hlíny. V j. Ve tìpanické Lhotì byla
objevena extrémní plazivka do údajných nových èástí
jeskynì. V j. na Vomendì probìhlo sèítání
netopýrù.
V Bozkovských j. byly práce soustøedìny na vstupní
Vìtrné jeskynì, kde bìhem pøívalových deù
dochází k vyplavování hlín z výe poloených
neznámých prostor. Byl vyraen otvor do betonové
výztue nad Tunelem v místì vchodu do Vìtrné j.,
vyklízením sedimentù bylo proniknuto do vzdálenosti
asi 5 m a do dalí nízké prostory 5 m dlouhé.
V j. Poniklá dolo k závalu smìrem do toly Nadìje,
je zde monost dalího sesuvu. Pokraèovalo kopání
v prostorách za Mikuláskou j., bohuel se zdá, e
tudy cesta nevede. V Krokodýlím dómu byl
objeven zahlinìný kanálek, který se po rozíøení stoèil
smìrem dolù a prakticky se uzavøel.
Okolí Vítkovy pískovny  po jarních povodních
v horní èásti Poniklé bylo objeveno 10 nových
propadù, z nich jeden zasahoval a do tol samotné
pískovny. 7 m hluboký propad byl vydøeven
a zaházen. Pøi otvírce jiného propadu byly v hloubce
7 m objeveny dvì krátké tolky o celkové délce 15 m,
které pravdìpodobnì navazovaly na døíve otevøený
Dùl Jakub.
Historické podzemí Kozinec u Horek (Vidochov) 
byl vybudován uzávìr achty, po jeho osazení byl
celý uzávìr místními myslivci zahrnut zeminou a ZO
bylo zrueno povolení vstupu na pozemek.
ZO zorganizovala dalí Jeskyòáøský ples.
Uskuteènila se dalí výprava na picberky, která
pokraèovala v programu sledování zmìn ledovcù.

2001
Bylo otevøeno muzeum v Mikulovì a jeho provoz
zahájen výstavou kreseb K.Saudka.
2002
Na díle 14 pomocníkù byla provedena série
èerpacích pokusù, poslední pokus umonil
zdokumentovat dominantní hloubení tohoto díla
a vylouèil teorie o jeho spojení s níe situovanými
pracemi v údolí Raingrund. Na díle Lehnschafter
byla dokonèena dokumentace pùvodního dobového
znaèení a byly zhotoveny jeho poslední kopie. Byla
objevena a vystrojena schùdná cesta spojující
hloubení na chodbì è.226 (Klouzaèka) a komín na
chodbì è.217 (Kanál). Toto spojení umonuje lepí
øízení vìtrù v celém díle. Byl proveden první
prùzkum zcela zaloených chodeb è.214 a è.216. Pro
vyøeení problému s dopravou bylo rozhodnuto
o stavbì kolejové trati o rozchodu 300 mm, kladené
po zhotovení drenáe do srovnávací vrstvy tìrku.
Jako materiál dráního tìlesa je pouívána hluina
ze zakládek. V dole byly instalovány 3 výhybky
a jsou pouívány 3 vozíky vlastní konstrukce.
Ve spolupráci s Hornickou maticí a obecním úøadem
Mikulov ZO uspoøádala tradièní setkání pøíznivcù
hornické historie Sláva krunohorského hornictví.
ZO vydala 9 èísel interního èasopisu Metallica (èísla
42-50). Kompletní archiv èasopisu Metallica je
k dispozici té v elektronické podobì.
2003
Byla zahájena stavba nového vstupu do díla
Lehnschafter. Stávající vstup byl odbagrován a na
jeho místì byl postaven dobový portál pro
dvoukolejnou tra, pocházející z Dolu Karolína II.
v Ohníèi. V prùbìhu stavby nového vstupu byla
zbourána stará základna ZO. Nová základna byla
vybudována na pøíhodnìjím místì.
Na horizontu Lehnschafter bylo zhotoveno celkem
cca 78 m kolejové trati a instalovány dvì nové
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2001
Na Králickém Snìníku pokraèovala
meteorologická a hydrologická mìøení.
Bozkovské j.  v sondì u rozvadìèe v Jezerním dómu
pokraèovala tìba materiálu a soubìnì s ní
pøeèerpávací pokus, po sníení hladiny o 0,7 m byla
za 1 m dlouhým sifonem objevena volná prostora
vytvoøená ve dvou úrovních (spodní vstupní èást
2 x 4 x 2 m, vrchní èást 2 x 1,5 x 2 m).
V Poniklé byly zkoumány propady U borovice, na
Staré Hùrce atd.
Jeskynì v Dolní Rokytnici  v j. V Náhonu
pokraèovalo vyklízení hlíny.
Byly zahájeny výkopové práce v propadu Na Pouti
v elezném Brodì, koncem roku dosaeno hloubky
4,5 m.
V lomu u Knìiè nedaleko Vrchlabí byla novì
zdokumentována jeskynì v èelní j. stìnì. V hlavní
chodbì j. bylo postoupeno o 2 m. V lomu se nacházejí
dalí dutiny, sonda v jedné z nich odkryla malé
jezírko, jeho hladina pokraèuje pod skalní stìnu do
vzdálenosti zhruba 1,2 m.
ZO zorganizovala opìt Jeskyòáøský ples.
I v tomto roce se uskuteènila dalí výprava na
picberky, která pokraèovala v programu sledování
zmìn ledovcù.

zmìn ledovcù.
ZO uspoøádala dalí roèník tradièního jeskyòáøského
plesu.
2003
Bozkovské j.  Vìtrná j.  ve spodní èásti j. se po
odtìení kamenù a sedimentù podaøilo proniknout
do prostory 2 x 1,5 m, vysoké 0,3 - 0,8 m se sintrovou
výzdobou. Jezerní dóm, levý Kuklùv prostor 
v prostoøe nad ním se podaøilo prokopat do malé
dutiny smìøující pravdìpodobnì pod Blátivou
chodbu.
Propad Na Pouti  úklid okolí, vyèitìní propadu,
aby se zabránilo pronikání dalích sedimentù byla
postavena cihelná stìna.
Poniklá - z úseku za Køiovatkou vytìeno nìkolik
m3 materiálu.
Byl vyèitìn ponor na Ponikelském potoce
a zjitìno, e pomìrnì iroká puklina pøechází
v drobné puklinky.
Propástka u vatry  pokus o znovuotevøení, pùvodní
dno prohloubeno o 2,5 m.
Horní tìpanice  rozíøena vstupní puklina nad
propástkou.
Oblast Králického Snìníku  pokraèovala
meteorologická a hydrologická mìøení.
Byla uspoøádána 9. glaciospeleologická expedice na
picberky, pokraèoval výzkum ledovcù Werenskiold
(objevena nová jeskynì Tony, se dnem eroznì
zaøíznutým do skalního podloí) a Torell. Byl zahájen
biospeleologický výzkum.

2002
Bozkovské j.  pokraèoval prùzkum v Sondì
u rozvadìèe v Jezerním dómu a v prostorách Nad
Tunelem.
Poniklá - byla rozíøena puklina za Mikuláskou j.
a odstranìny nebezpeèné bloky ve stropì
z Køiovatky do toly nadìje.
Dolní Rokytnice  mapování povrchu
Propad v elezném Brodì-Popluí (Na Pouti) 
pokraèovaly výkopové práce, byl objeven boèní
kanál, který byl rozíøen na 1 m, výku 1  1,5 m
a má délku 4 m. Objevené prostory jsou tvoøeny
úzkými trativody a výraznou erozní modelací.
Lom u Knìic  dokumentace a prùzkum zatopené
dutiny (Knìická vodní), byla sníena hladina
o 0,6 m a podaøilo se proniknout do dalí dutiny
2 x 0,6 m, v. 0,5 m, v Knìièké j. byly domìøeny
známé prostory a odebrány vzorky pro mineralogický
rozbor.
Oblast Králického Snìníku  pokraèovala
meteorologická a hydrologická mìøení.
Speleo  Øehák zorganizovala dalí výpravu na
picberky, kde pokraèovali v programu sledování

ZO 5-02 Albeøice
2000
V Albeøické j. pokraèovalo dlouhodobé sledování
stavù vodní hladiny a sèítání netopýrù. Ve spolupráci
se Správou KRNAPu byla pøed vchodem do
Bischofova lomu vybudována vyhlídková ploina
s informaèní cedulí. V Celní j. byl znovu zajitìn
provizorní uzávìr achty. V j. Vývìrka se podaøilo
otevøít zkorodovaný poklop. Bìhem povodní se
vypláchla èást tìrkových sedimentù pøi stropì sz.
stìny. V pøední èásti u jv. stìny vykopali èlenové ZO
asi 0,5 m hlubokou sondu, která nezastihla skalní
podloí.
Pokraèovaly práce na zpøístupòování dolu Kovárna
v Obøím dole. Byla vyzmáhána a zapaena
zastøelená èást toly Barbora, opatøena
uzamykatelnou møíí vsazenou do kamenného
portálu a udìláno provizorní odvodnìní toly. Na
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tolovém patøe Prokop na konci pøekopu
s betonovým vodním uzávìrem byly provedeny
sondání práce, vytékající voda vyplavuje
ostrohrannou su s pískem, pravdìpodobnì z poruchy
nebo krasové dutiny za uzávìrem. Ve spolupráci se
Správou KRNAPu byl rekonstruován úsek staré cesty
pod bývalou budovou Kovárny a opraven pokozený
uzávìr vchodu do tolového patra Helena. Pøi
orientaèním prùzkumu v Helenì byly nalezeny
krasové dutiny metrových rozmìrù. Ve svazích
Studnièní hory byly objeveny a zdokumentovány
krátká tolka a malá dobývka se stopami sázení
ohnìm.
V Josefovì probíhala dokumentace dalích úsekù
historické kanalizace a v rámci hospodáøské èinnosti
byly provádìny opravy.
ZO zorganizovala dvì akce do Julských Alp a ètvrtou
expedici na Nový Zéland do oblasti Mt. Owen.
Nepodaøilo se propojit propast Plukovníkùv omyl
s jeskyní Bohemia, v j. Bohemia bylo objeveno
azdokumentováno dalích 600 m nových prostor.

2002
Albeøická j. - pokraèovalo sledování výky vodní
hladiny a teploty a sèítání netopýrù. V Krakonoovì
j. a v j. Trucovna byli sèítáni netopýøi.
Dùlní dílo Kovárna (Obøí dùl)  pokraèovaly
zpøístupòovací práce pøedevím na úrovni vyústìní
toly Barbora do Kovárny a nad touto úrovní do
prostoru dobývka Kovárny a dále ve tole Barbora.
Po vyèitìní Gustáva a prostory pod ním a na úroveò
Barbory a vyèitìní vyústìní Barbory a dalích
pøípravných pracích byla zahájena montá
kompozitového schoditì, ploiny a zábradlí,
betoná chodníku u hloubení v Barboøe, dokonèení
opìrné zdi pod uzávìrovou deskou na Kovárnì. Byla
provedena fotodokumentace sekundárních minerálù
(krápníkù) pøed vstupem z Kovárny do Prokopa,
v budoucí zpøístupòované èásti natoèen dokument
s televizí Galaxia pro ÈT 1 a proraena Vodní stìna
na Prokopovi.
Dùlní dílo Helena (Obøí dùl) - byla provedena
orientaèní obhlídka komínu 2K2 za úèelem zjitìní
krasových dutin. Dutiny zde existují v podobì
neprùlezných kanálù, dokumentaci jsme zatím
neprovádìli.
Dùlní dílo Václav (Obøí dùl) - V letních mìsících
dolo k náhlému propadu ústí díla Václav. Dílo jsme
orientaènì prozkoumali. Hlavní tola bìí pøímo do
svahu a jsou z ní rozráky. Jedna z delích rozráek
podkovovitì obkruuje staøinu, ve druhé za staøinou
je ve stropì nafárána kanálkovitá krasová dutina
a z ní teèe voda. Ve spolupráci se Správou KRNAP
bylo dílo uzavøeno.
Herlíkovické toly (Vrchlabí) - bylo zapoèato
lezení uranového komína ze spodního patra,
dosaeno výky 25 m, podle mìøení zbývá jetì
k dolezení 45 a 50 m.
Rùzné lokality v Podkrkonoí  byla
zahájena systematická lokalizace a vytváøení
databáze míst poznamenaných hornickou èinností,
ústí dùlních dìl, historického podzemí a pochopitelnì
krasových jevù. Nejúplnìji byla zpracována lokalita
Rudník (Heømanovy Sejfy) a zdokumentována
pøístupná èást úpadního díla Jindøich. Byla
lokalizována díla v Horní Kalné, u Stárkova
a v Adrpachu.
Èlenové ZO publikovali øadu populárních
i odborných èlánkù a uspoøádali nìkolik pøednáek.
Na pravidelnì poøádanou pøednáku v Celním lomu
v Horních Albeøicích pøilo okolo 120 lidí. Konala
se dalí expedice do Julských Alp

2001
Albeøická j. - pokraèovalo dlouhodobé sledování
stavù vodní hladiny a sèítání netopýrù. V létì byla
vstupní prostora a stìna lomu postøíkána sprayovými
nápisy a pokozena informaèní cedule. Vìc byla
pøedána policii ÈR.
Celní j.  byla dokonèena rekonstrukce uzávìru Celní
achty a do horního vchodu j. byla namontovaná
uzamykatelná závora.
Krakonoova j.  byl kompletnì rekonstruován
uzávìr j.
V dole Kovárna v Obøím dole bylo zapoèato
s rekonstrukcí opìrných zdí pod uzávìrovou deskou
Kovárny, byl postaven vìtrací komín na hranì
uzávìrové desky, dokonèena drená a vybetonován
chodník ve tole Barbora a po vodní jímku, poloena
kamenná dlaba pøed tolu. Vytìený materiál byl
ze toly transportován do sníeniny nad tolou. Bylo
rozmìøeno schoditì a vyhlídková ploina do
Kovárny, provedena výkresová dokumentace
a zajitìna výroba. Na zpøístupòovaném úseku
v Kovárnì a Gustavovi zaèalo rozebírání staré hránì.
V Obøím dole pokraèovalo vyhledávání montánních
tvarù a jejich dokumentace a fotodokumentce dùlních
dìl na Helenské èoèce.
V létì se konala dalí expedice do Julských Alp.
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Stolových hor, v Broumovských stìnách.
V Koèièích
skalách
byla
zpracována
geomorfologická dokumentace pøíèného profilu pøes
Koèièí høbet. V Broumovských stìnách byla
vyhotovena èást dokumentace profilù v rozsedlinové
j. Tunel.
Byly provedeny managementové práce objednané
SCHKO Broumovsko  likvidace mìrných objektù
a demontá limnigrafu hydromonitorovací sítì
v oblasti Ostae, Koèièích skal, Hejdy a povodí
potoka Kluèánky, úprava a zpøístupnìní tøí
evidovaných lokalit geofaktoru na území CHKO
Broumovsko, oprava povalového chodníku
v raeliniti vrcholové ploiny Koruny v NPR
Broumovské stìny, vypracování materiálu
o geofaktorech NPR Broumovské stìny.
Èlenové ZO aktivnì pracovali v komisi pro
pseudokras, spolupracovali s mnoha odbornými
institucemi u nás i v zahranièí (Polsko, Nìmecko,
Slovensko, Maïarsko) na problematice pseudokrasu,
biospeleologie, kvartérní geologie a geotechniky,
úèastnili se jako organizátoøi nebo úèastníci nìkolika
pseudokrasových semináøù, rozsáhlá byla
i publikaèní èinnost.

2003
Albeøická j. (Horní Albeøice) - pokraèovalo
sledování výky vodní hladiny a teploty a probìhlo
sèítání netopýrù.
Medvìdí j. (Svoboda nad Úpou) - za podpory Správy
KRNAP byla uzavøena ocelovými vrátky s prùletem
pro netopýry pøi stropì, proveden orientaèní
prùzkum sedimentù a uèinìny dùleité nálezy dvou
stalagmitù a obratle jeskynního medvìda.
Ostatní krasové lokality ve východních
Krkonoích byly pouze nìkolikrát zkontrolovány
na povrchu.
Dùlní dílo Kovárna (Obøí dùl)  zpøístupòovací
práce pokraèovaly pøedevím nad úrovní vyústìní
toly Barbora do Kovárny a ve tole Barbora, bylo
instalováno schoditì a zábradlí, odstranìny zbytky
døevìného mostu v dobývkách nad 1. schoditìm
a proveden orientaèní prùzkum tìchto prostor,
dokonèeny chodníky a odvodnìní a provedeny dalí
dokonèovací práce na celé prohlídkové trase
a v okolí.
Dùlní dílo Helena (Obøí dùl) - z vchodových partií
Heleny II byly odstranìny klády a bøevna, byla
vybourána nefunkèní uzávìrová kamenobetonová
zeï cca 10 m od vchodu.
Rùzné montánní lokality Krkono
Pokraèovala systematická lokalizace, vytváøení
databáze a prùzkumu míst poznamenaných hornickou
èinností, ústí dùlních dìl, historického podzemí
a pochopitelnì krasových jevù. Nejúplnìji byla
zpracována lokalita Hanapetrova Paseka
a Gorrovy Domky (K.ú. Dolní Dvùr).
Ve Svobodì nad Úpou jsme zdokumentovali krátkou
starou tolu. Pod Hofmanovou Boudou smìrem
k Èernému dolu a Dále Bolkovu ZO ve spolupráci
s pracovníky KRNAPU zdokumentovala starý
hornický náhon a povrchové dobývky. Podrobnì byly
zdokumentovány pozùstatky po hornické èinnosti
v Rùovém Dole nad boudou Máma vèetnì studia
archivních materiálù.
ZO zorganizovala dvì expedice  do Julských Alp
(Kanin, Grad  Krnsko pogorje) a na Nový Zéland
(Jiní ostrov, provincie Nelson, jeskynì Bohemia)

2002
Broumovské stìny  mapování profilù jeskynì Tunel
a Vechtr, základní výzkum terénu na lokalitách
Koruna, Louèná hora, j. Pod Luciferem, Hony,
Hvìzda, Supí ko, Pánova cesta, na Korunì byly
zhotovovány povalové chodníky.
Teplické skály  sondá sedimentù v j. Pod
Øeznickou sekerou, v pøevisech Na Ostruze I. a II.,
mìøení pùdorysu v j. Za Øeznickou sekerou,
dokumentce skalního pøevisu.
Osta a Koèièí skály  základní výzkum, údrba
palkù geodetické sítì na Ostai, pøemìøení
geodetické sítì Osta-Hejovina a malé geodetické
sítì Osta a mìøení gravimetrie na vech bodech
spojovací geodetické sítì Osta-Hejovina ve
spolupráci s AR Wroclaw.
Èlenové ZO se podíleli na vydání nìkolika publikací
s pseodokrasovou problematikou, poøádali exkurze
a úèastnili se práce komise pro pseudokras.

ZO 5-03 Broumov
2001
Základní výzkum a evidence dosud neregistrovaných
pseudokrasových jeskyní a jevù byl proveden
v Adrpasko-teplických skalách, v èeské èásti

2003
Základní terénní výzkum, evidence a dokumentace
probìhly ve více èástech terénù celé Broumovské
vrchoviny, pøedevím v oblasti Teplických skal
(Rùek a Supí skály) a Broumovských stìn (Koruna
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 Louèná hora), vè. registrace nových
pseudokrasových jeskyní.V rámci spolupráce na
geotechnických pracích v obl. Broumovské
vrchoviny a Stolových hor (Polsko) s AR Wroclaw
a ÚSMH Praha byla realizována revize vech
stanovi systému mìøidel TM-71 OSTA
a údrbáøské práce na mìøících stanovitích na Ostai
a Hejdì.
Pro orgány státní ochrany pøírody byly v rámci
managementových prací provedeny opravy dalích
povalových chodníkù v NPR Broumovské stìny.
Byly realizovány studijní cesty se zamìøením na kras,
pseudokras a historické podzemí a to do Polska,
Slovinska a Chorvatska.
Probìhla spolupráce s editorem publikace AOPK ÈR
Chránìná území ÈR  díl 13: Jeskynì.
V mezinárodní spolupráci byly realizovány kontakty
na partnery v Nìmecku, Polsku, Maïarsku
a Slovensku  významné jsou pøedevím spoleèné
aktivity v èesko-polském pøíhranièí v obl. Støedních
Sudet.

dokumentace úvodní èásti, pokraèovala sondá
výplní.
Lokalita Miskovice a okolí pøehrady Vrchlice 
provedena terénní rekognoskace závrtù a jejich okolí
v období jarních vod, byl zaznamenán silný ponor,
ale nebyl zjitìn pøedpokládaný vývìr. Probíhal
prùzkum Miskovické j. a výplní  lze oèekávat její
dalí pokraèování.
Tìba pískù v okolí Èervených Peèek  v obci
Nebovidy jsou pozùstatky nìkolika povrchových
lomù, pod pozemkem p.Faltyse zùstala zachována
komora o ploe více ne 100 m2 a výce a 5 m.
2001
V Podolské a Páterovì j. opìt probìhlo sèítání
netopýrù. Bylo kontrolováno a opraveno vystrojení
pøístupové achty, pokraèovalo sledování výskytu
krasových jevù v lomu. Po odstøelu bylo otevøeno
pokraèování dutin na IV. patøe s krystaly kalcitu na
stìnách.
Kutná Hora  propadliny na lokalitì Kaòk  nová
propadlina P2 se v podstatì stabilizovala, do pohybu
se dala s. strana svaitého dna P1.
Dùl Turkaòk a tola 14 pomocníkù  byl definitivnì
uzavøen systém hráz-tlakové dveøe a dùl je
nepøístupný. I pøes èerpání vody vrtem podél výplnì
hlavní jámy se hladina zvyuje a pøekop vedoucí na
tolu 14 pomocníkù byl zatopen.
Muzejní dùl  byly nalezeny dalí prostory v poli dolu
Ondøej (v komoøe jámy 22) a v boèní dobývce j.
vìtve. Pokraèovaly mìøické práce a mineralogický
výzkum.
Roveòské pásmo  jih  provedena revizní kontrola
v dùlním díle pøístupném ze studny.
Lokalita Miskovice a okolí pøehrady Vrchlice 
proveden neúspìný pokus o zmìøení mocností
spraí, po pøívalovém deti byl sledován odtok vody
a zaplavení závrtù, výtoky podzemních vod byly
hledány v údolí Bylanky a jejích pøítokù vèetnì
pramenu sv. Vojtìcha.

ZO 5-04 Osiris
Èinnost ZO v útlumu, nìkteøí èlenové se podíleli na
akcích Kóty 1000.
ZO 5-05 Trias
2000
V Podolské a Páterovì j. probìhlo sèítání netopýrù.
Vandaly bylo pokozeno opravené vystrojení
pøístupové achty a bylo znovu opraveno. Ve
spolupráci s vedením lomu je sledován výskyt
krasových jevù.
Lokalita Kutná Hora  v propadlinì P1 na Kaòku
pokraèoval pouze mineralogický prùzkum. Ve
vzdálenosti asi 45 m ssv. od okraje P1 se otevírá nový
propad o rozmìrech15 x 18 m a hloubce 3 m.
Blátivá tola  ve otevøené bylo uzavøeno na základì
rozhodnutí OBÚ Kladno.
Muzejní dùl  vyhotovení mapy celého dolu
v mìøítku 1:100, pokraèování prùzkumu výplní
prostor, ve staré èásti zejména v boèní dobývce j.
vìtve, v nové èásti v s. chodbì a komoøe jámy 22.
Roveòské pásmo  kontrola stavu v dùlním díle
pøístupném ze studny na soukromém pozemku.
Dùlní díla na Kaòku  dokonèení stavebních prací
zamìøených na likvidaci dùlních vod, dokumentace
zbytkù odvodòovacího zaøízení tzv. hlavní turkaòské
chodby.
tola za kotelnou Vrbového mlýna  èásteèná

2002
Podolská a Páterova j.  byli sèítání netopýøi,
udrováno uzavøení a vystrojení pøístupové achty.
V lomu na VI. etái byla nalezena na vyklizené patì
stìny malá prostora s krystalickou výzdobou.
Kutná Hora  propadliny na lokalitì Kaòk 
propadliny mezi vrcholy Kaòku jsou v pohybu, v P1
poklesává partie pod pøevisem s. stìny, ke konci roku
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ji o asi 3 m. V P2 pokraèují náhlé poklesy, zvìtuje
se plocha i hloubka.
Dùl Turkaòk a tola 14 pomocníkù  hlavní jámou
býv. RD KH jsou èerpány a likvidovány dùlní vody,
sesuvy z P1-2 se zde zatím neprojevily.
Muzejní dùl  vyhledávání propojení prostory v poli
dolu Ondøej s prostorami dobývek j. vìtve.
V nezatopené èásti komunikace nebyla nalezena, ale
nelze ji vylouèit nìkde tìsnì pod hladinou.
Pokraèoval dalí mineralogický prùzkum.
tola za kotelnou Vrbového mlýna  pokraèoval
úèelový prùzkum výplní.
Lokalita Miskovice a okolí pøehrady Vrchlice  byl
zkuebnì zahájen prùzkum hltaèe závrtu è.1. Postup
ve smìru vodní cesty je problematický  úzký profil
vodních kanálù a charakter výplní.
Èlenové ZO zabývající se speleopotápìním se
zúèastnili expedice do jeskyní jz. Francie a s. Floridy.

Slovensku, v Maïarsku, Slovinsku, Chorvatsku,
Bosnì a Hercegovinì.
Biologický prùzkum byl zamìøen zejména na j. druhy
ze skupin Pseudoscorpiones, Coleoptera a Isopoda.
Blií spolupráce byla navázána s maïarským NP
Bükk. Bìhem speleologického prùzkumu
probíhajícího v pseudokrasu na území Krupinské
planiny, Ostrôky, Cerové vrchoviny, Juhoslovenské
kotliny a Kremnických vrchù bylo zdokumentováno
nìkolik nových jeskyní.
2001
Pokraèoval výzkum ve stejných státech, pracovní
èinnost byla zamìøena napø. na biologický prùzkum
Hranického krasu (Zbraovské aragonitové j.)
a jeskyní Západních Karpat. Z území Západních
Karpat bylo zmapováno rozíøení druhu Mesoniscus
graniger (Crustacea, Isopoda, Oniscoidea), jeho
výskyt byl potvrzen v jeskyních i mimo nì.
Na Slovensku bylo dokonèeno mapování nových
pseudokrasových jeskyní (Ostrôky, Polana,
Krupinská planina, Juhoslovenská kotlina. Pozornost
byla vìnována novému typu pseudokrasových
jeskyní tzv. biogenního pùvodu ze Slovenska a s.
Maïarska.

2003
Podolská a Páterova j.  sèítání netopýrù, provedeno
doplòkové mìøení a vyhotovena mapa pùdorysu j.
pro publikaci AOPK. Pøíprava na monitoring vlivu
trhacích prací v lomu na statiku prostor  vyhotovení
sádrových mùstkù pøes pukliny ve stìnách Podolské
j.
Kutná Hora  propadliny P1 a P2 na Kaòku  v P1
zastavení poklesù, v P2 pokraèuje propadání i sesuvy
obvodu.
Muzejní dùl  v z. stìnì 1. hloubení na Èapèoské
íle nalezena a zdokumentována dalí dobývka.
tola za kotelnou Vrbového mlýna  prùzkum
pøeruen kvùli vysoké hladinì vody.
Komplex dolu Burda (povodí Bylanky)  prùzkum
a dokumentace niích pater dolu, nalezeny artefakty
související s výstrojí dùlních prostor.
Studánka (povodí Bylanky)  proveden prùzkum
vstupních partií díla.
Lokalita Miskovice a okolí pøehrady Vrchlice 
prùbìný monitoring, lokalita je zøejmì ve fázi
útlumu aktivity hydrologických procesù. Èlenové ZO
1-05 provedli v závrtu è. 1 hydrologická mìøení,
prokázána jeho souvislost s vývìrem u sv. Vojtìcha
u Bylan.
Speleopotápìèi spolupracovali se ZO 6-09 pøi
vyklízení a propojení Dolního jezírka se Ètyøicítkou.

2002
V ÈR byla èinnost zamìøena pøedevím na biologický
prùzkum Hranického krasu, který pøinesl nálezy dvou
nových druhù pro faunu ÈR. Jednalo se o druh
drabèíka Atheta spelaea a tírka Chthonius
heterodactylus. Byly opìtovnì zkoumány jeskynì tzv.
biogenního pùvodu na Slovensku a v severním
Maïarsku a nové poznatky byly publikovány.
Biospeleologický prùzkum pokraèoval i v j.
Vjetrenica (j. Hercegovina, Popovo polje), kde byl
nalezen nový druh i nový rod vysoce
specializovaného, amfibicky ijícího brouka
Nauticiella stygivaga (Coleoptera: Leiodidae).
2003
V ÈR probíhal biologický prùzkum v Hranickém
krasu, Bozkovských j., Srbských j., Podolské
a Páterovì j. Byly zdokumentovány 4 nové
pseudokrasové jeskynì v Èeském støedohoøí
a Brdské vrchovinì. Zoologický prùzkum byl
proveden ve dvou pseudokrasových jeskyních
v Sokolovské pánvi a Èeském støedohoøí.
V zahranièí byly zkoumány vulkanické jeskynì na
ostrovì Tenerife a krasové propasti v pohoøí Orjen.

ZO 5-07 Antroherpon
2000
Èlenové navtívili 95 jeskyní a propastí v ÈR, na
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Na Orjenu byl objeven nový druh jeskynního brouka
z rodu Seracamaurops.

V Netopýøí chodbì se s pomocí tlakové vody
a kopáním podaøilo postoupit o 10 m do volné
prostory o rozmìrech 3 x 3 m, délce 7 m. Pokraèování
chodby je neprùlezné stropní koryto stále zanesené
hlínou a pøeplavenými rudickými písky. Podle
krápníkové výzdoby dostala prostora název
Excentrický dóm.
Prùzkumný program Busgaòk  Kóta 314 - kopána
sonda v koncové èásti do hloubky cca 1,5 m a jeví
se horizontální pokraèování.
Prùzkumný program Stará tola - práce probíhaly jak
klasickou ruèní metodou tak hydrotìbou. Mezi
bloky bylo proniknuto do volné prostory o výce cca
4 m, délce 5 m, íøce 2 m, prostora byla zamìøen
a fotodokumentována.
Prùzkumný program ChSV - pracovitì za
Pohanským komínem  po odtìení sedimentù
z klesající chodbièky bylo proniknuto do Úterního
dómu o velikosti 4 x 25 m se dvìma komíny a velmi
pìknou krasovou výzdobou.
Prùzkumné sondáe - Odporný komín  v jeho spodní
èásti cca 4 m nad potokem se pomocí tlakové vody
podaøilo obnait ústí neznámé chodby, která
smìrovala soubìnì se Starou tolou v délce cca 8 m,
zde chodba mìní smìr o 90° vlevo a noøí se do studny
neznámé hloubky. Chodba pod Obøím komínem malé okénko pøi hladinì potoka bylo vyplaveno
tlakovou vodou na vzdálenost cca 7 m. Za okénkem
je pomìrnì rozmìrná chodba .2 x v.1,5 m
s nepevným jílovitým stropem.
Chodba naproti Moøskému oku - pomocí tlakové
vody a odsávacího ejektoru byla sledována chodba
pøecházející do kolmé studny, celková dosaená
hloubka je cca 2 m pod hladinu potoka, bez známky
horizontálního pokraèování.
Bidelník - Kaskáda - za oknem se závalem ve stropì
hlavní chodby nad potokem asi 200 m za polosifonem
bylo proniknuto do stoupající chodbièky, na jejím
konci byl nalezen dómek asi 10 m dlouhý se
svaujícím se dnem. Na jeho horním konci byl nad
4 m vysokým stupnìm zával se silným prùvanem.
Zde bylo proniknuto do prostory asi 15 m vysoké,
nahoru se roziøující. Po vylezení 10 m stupnì byla
nalezena dalí prostora o prùmìru asi 8 m,
pøecházející v iroký, asi 20 m vysoký komín
s výzdobou, který konèí v neprùlezné úinì.

ZO 6-01 Býèí skála
2000
Jeskynì Býèí skála  Busgaòk  Kóta 314 
pokraèovalo kopání a hydrotìba, smìrem k J do
vzdálenosti asi 10 m, chodba je stále a po strop
vyplnìna sedimenty, jejich transport je komplikovaný
a obtíný.
Prùzkumný program enkùv sifon  Chodba v Kapli
 Florida beach  Mapa republiky  Florida beach 
v koncové partii byla odkryta malá komora pod
stropem, pokraèoval prùzkum Netopýøí chodby
a lezecký prùzkum komína v j. cípu Augiáova dómu.
enkùv sifon  v prostoru jezera probìhl úklid.
Jeskynì Barová  revizní prùzkum komínu
v Propasti V. vèetnì Pùlnoèních chodeb.
2001
Jeskynì Býèí skála  Prùzkumný program enkùv
sifon  Chodba v Kapli  Florida beach  Mapa
republiky  v Mapì republiky bylo vyrovnáno dno
a zpøístupnìno místo teoretického propojení
s chodbou Florida Beach. Bìhem prací dolo
k postupnému propadu v místì tohoto oèekávaného
spojení do hloubky 6 m. Vzhledem k problémùm
s èerpadlem nebylo propojení dokonèeno. Z prostoru
mezi enkovým sifonem a Augiáovým dómem byla
pravidelnì odèerpávána voda a provádìna nutná
údrba el.instalace, èerpadel, hadic. Netopýøí chodba
 s pomocí tlakové vody postup o 12 m, chodba byla
zmapována.
Do Býèí skály se uskuteènilo 45 exkurzí pro rùzné
instituce, kolní výpravy a byl zorganizován den
otevøených dveøí.
2002
Jeskynì Býèí skála  Prùzkumný program enkùv
sifon  Augiáùv dóm - Florida Beach  Mapa
republiky  Mapa republiky - pokraèoval prùkop
v sedimentech v zadní èásti chodby, zde byla
zastiena ustupující skalní stìna, která byla sledována
prùkopem asi 3 m. Práce zde byly prozatím
ukonèeny. Z prostoru mezi enkovým sifonem
a Augiáovým dómem vèetnì Floridy beach a Mapy
republiky byla opìt pravidelnì týdnì odèerpávána
infiltrovaná voda (obvykle kolem 100 m3). Vzhledem
k technickým problémùm byly provádìny nutné
práce vèetnì reorganizace instalace zejména potrubí.

2003
Jeskynì Býèí skála  Prùzkumný program enkùv
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sifon  Augiáùv dóm - Florida Beach  Mapa
republiky  Prst - z prostoru mezi enkovým sifonem
a Augiáovým dómem vèetnì Floridy beach a Mapy
republiky byla odèerpávána infiltrovaná voda, za
larzenovou stìnu bylo instalováno tlakové èerpadlo
Nautila Jubila, koncové partie Prstu byly
zpøístupnìny sváným prùkopem, byly zde zastieny
volné trativody, pøi experimentálním naputìní Prstu
vodou tato odtékala do neznáma.
Prùzkumný program Busgaòk  Kóta 314 
hydrotìbou byly odtìeny sedimenty
v Tøíkomínovém a Jehlicovém dómku. Chodba se
dìlí na dvì vìtve, levá míøí zpìt nad Busgaòk, ale
o asi 10 m výe, na 10. m objeven 9 m vysoký
Rùový komín, na 30. m propast (-6 m). Pøi stropu
propasti chodba pokraèuje smìrem na enkùv sifon
a konèí závalem. Pravá vìtev míøí na J, je iroká pøes
3 m a vysoká a 8 m, na 10. m objeven boèní komín
(+10 m), na 20. m se chodba opìt dvojí, levá vìtev
pøechází do komínovitých prostor vyzdobených
aragonitem.
Prùzkumný program Hlinitá síò  ve støední èásti síní
byl odhalen velký portál pøítokové chodby, odebrány
vzorky sedimentù k datování. Na 25. m se chodba
o výce 5-6 m dvojí, pravá vìtev vyústila do
zahlinìné prostory vedoucí do Horního patra.
V Horním patøe byla sledována stoupající chodba
v pravé èásti na délku asi 30 m, bylo objeveno nìkolik
meních prostor s krápníkovou výzdobou.
Prùzkumný program Stará tola  byl opìtovnì
zpøístupnìn koncový dómek.
Prùzkumný program ChSV  pokraèoval prùkop
tìrkové chodby.
Byl opìt uspoøádán den otevøených dveøí, kterému
pøedcházela rekonstukce elektroinstalace, osvìtlení
a cest.

do podzemí bylo opìt bezúspìné.
V lokalitì Kras 10 km j. od Nové Gorice objevili
èlenové ZO dvì jeskynì  6 m hlubokou vertikálu
uzavøenou sutí a svaitou j. se vstupním dómkem
10 x 20 m  poèva za 1. sv. války pøetvoøena na leení
o dvou terasách. Po prokopání prùduchu na konci j.
proniknuto o 10 m dále, zde je monost dalího
pokraèování.
2002
eleznorudné toly a achty  4 m z. od vchodu
Frantovy toly byla kopána achtice do hloubky 3 m
se snahou proniknout do navazujícího systému
chodeb.
Mojetínský kras  vyhledávání mastných flekù
v zimì, v j. Archeologická byla kopána sonda pøi
levém okraji stìny, pokraèování j. nebylo nalezeno.
2003
Pokraèovaly práce na eleznorudných achtách.
V Mojetínském krasu probíhal povrchový prùzkum
a vyhledávání míst vhodných k prùzkumu. Èlenové
ZO se spoleènì se ZO 1-02 zúèastnili mapovacích
a prùzkumných prací v jz. èásti Slovinska v krasu
Temnica.
ZO 6-04 Rudice
2002
Èinnost byla zamìøena pøedevím na práce v novì
objevených prostorách závrtu Krchùvek. Nutnost
výdøevy znaènì zpomalila postup ve dnì propasti,
bylo postoupeno o 3 m.
V Rudickém propadání probìhl speleopotápìèský
prùzkum na pøítoku Staré øeky a ve vývìrové èásti 2.
sifonu za Chodbou vzdechù, bez výraznìjích
úspìchù.
Pìt èlenù ZO je aktivními èleny SZS MK, èlenové
ZO se zúèastnili projektu Kanin Kóty 1000 ve
slovinských Julských Alpách, výpravy do
j.Humpleau v Rumunsku a projektu Kréta 2002.
ZO opìtovnì organizaènì zajiovala 21. roèník
Speleofóra v Rudici.

ZO 6-02 Vratíkovský kras
2000
eleznorudné achty a toly  ve Frantovì tole
pokraèovalo vyztuování vstupní èásti.
V Mojetínském krasu (katastr Váany u Boskovic)
bylo ve spolupráci se èleny ZO Tetín dokonèeno
zamìøování povrchu. Ve snaze proniknout do
podzemí byly zatím bezúspìnì dìlány sondy.

ZO 6-05 Køtinské údolí
2000
Èlenové ZO spolupracovali pøi sèítání netopýrù,
provedli úklid ve Køtinském údolí, zahájili mapování
povrchu v oblasti j. Mariánské, Nové a Staré
Drátenické. Probìhla údrba vchodù u j. Jestøábka,
Kanibalka a Stará Drátenická.

2001
eleznorudné toly a achty  nepracovalo se zde
kvùli velké rozbahnìnosti poèvy.
Mojetínský kras  sondování za úèelem vniknutí
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2001
Probìhlo pravidelné sèítání netopýrù a úklid
Køtinského údolí, oprava a údrba vchodù na
lokalitách, v j. Nové Drátenické byl sestup do
propasti zabezpeèen pevnými ebøi. Pokraèovaly
mìøièské práce v oblasti j. Stará Drátenická,
Mariánská a Nová Drátenická.

pøed lety. Vzhledem ke konstrukci achty se jevila
obnova shnilé výdøevy problematická a hlavnì
nebezpeèná. Jednou z moností obnovy achty byla
metoda na zával. V nedávné dobì dolo ke zøícení
achty, èím vznikla propast 11 m hluboká. Protoe
domorodé obyvatelstvo má pøímo ivelnou tendenci
ukládat na podobných místech odpad, byla tato
propast rychle zavezena. Nyní by tedy mohla být
achta obnovena metodou na zával, kdyby to
ovem bylo v silách ZO. Na ostatních lokalitách ZO
provádìla pouze pozorování a nutnou údrbu.

2002
Pracovitì Javorka (1157)  pokraèovaly prùkopové
práce za úèelem prùniku do prostor pod závrtem Na
Lazech (1156), podaøilo se postoupit o 40 m smìrem
k závrtu, prostory jsou zahlinìné. Jeskynì je prùbìnì
mapována, vstupní achta do Javorky byla opatøena
ocelovou rourou, v závrtu Na Lazech byly provedeny
pøípravné práce na sputìní ocelové výztue do
achty. Jeskynì v konzervaci jsou kontrolovány,
provádìlo se nové mapování v j. Stará Drátenická,
Mariánská a Nová Drátenická.
V j. Nová Drátenická byl proveden èerpací pokus,
podaøilo se proniknout 30 m po paleoodtoku
Køtinského potoka. Nové prostory jsou místy úzké,
mají sestupnou tendenci a je zde 5 komínù. Prostory
byly zamìøeny a zdokumentovány. Na lokalitách ZO
probìhlo sèítání netopýrù.

ZO 6-07 Tinovský kras
2000
Králova j.  pracovalo se v horním patøe staré èásti
jeskynì v Spojnici na odstranìní tzv. pøedìlu
a v prùkopu smìrem k Hrozivému dómu. V Dómu u
Pískù byla objevena spojovací chodbièka do
Centrální sínì. V j. probíhal sbìr zoologických
a mineralogických vzorkù, natáèení prostor
Tinovskou TV.
Vinova vyvìraèka byla vyèerpána do hloubky
15 m, je zøejmé pokraèování.
V Jezevèí j. pokraèovalo kopání v koncové èásti,
práce byly pozastaveny z dùvodu výskytu
nebezpeèné koncentrace CO 2. V Jeskyni pod
splavem bylo provedeno èásteèné vyèitìní prostory,
pokraèovalo kopání v koncovém místì j. Úinové.
V podzemních prostorách na Kvìtnici probìhlo
cvièení záchranného kynologického sboru ÈR,
zúèastnilo se 25 psovodù a 33 psù rùzných plemen.

2003
Probìhl úklid Køtinského údolí, sèítání netopýrù,
zamìøování j. vchodù systémem GPS. Pokraèovaly
práce v j. Javorka, v j. Nové Drátenické byl
uskuteènìn dalí èerpací pokus, spodní patro j.
Mariánské bylo osazeno pevnými ebøi, uzávìra
j.Kanibalka byla rekonstruována.

2001
Králova j.  pokraèovaly práce ve Spojnici, byla
zvìtena výka chodby a témìø odstranìn pøedìl
a v Dómu u Pískù.
Na Kvìtnici byly ve spolupráci s AOPK z dùvodu
ochrany zimovi netopýrù uzavøeny Jeskynì pod
køíem, Kvìtnická propast a 3 vstupy do tol
u Besénku.
Bílá skála  byly vyèitìny 2 sondy, v levé byla
nalezena èást kosti z konì a úlomky glazované
keramiky.
Vinova vyvìraèka  vstup byl zabezpeèen 3
skruemi a møíí. V prùbìhu Jeskyòáøského týdne
probìhlo èerpání zaplavených prostor, bylo dosaeno
hloubky 20 m.
V j. Úinové pokraèovaly výkopové práce v koncové
èásti a v novém komínì.

ZO 6-06 Vilémovická
2000  2004
Stará Vilémovická - mnoho energie a èasu bylo
vyplýtváno na pokusy zachránit pùvodní vstupní
achtu do lokality. Nová achta byla vybudována za
podpory CHKO MK, bohuel její nejspodnìjí èást
zasáhla nezpevnìnou su a aèkoliv byl zajitìn prùlez
do prostor Staré Vilémovické, bylo nutno spodní èást
achty nároènì a opakovanì zpevòovat. V souèasné
dobì je pøístup do Staré Vilémovické zcela bezpeèný.
Daòkùv líbek - byly provádìny nìkolikeré pokusy
vyèerpat koncový sifon, pøièem byly vody
deponovány v prostorách jeskynì. Vechny tyto
pokusy byly neúspìné a proto je nyní pøipravováno
èerpání vod a na povrch.
Lampoa - havarijní stav achty byl konstatován ji
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2002
Králova j.  v horním patøe staré èásti jeskynì
Spojnice pokraèovalo kopání smìrem na Hrozivý
dóm, práce zde byly pozastaveny kvùli nebezpeèným
blokùm. V polovinì Spojnice bylo zahájeno hloubení
achtice Studna, v tøímetrové hloubce byl zjitìn
prùvan.
Laánecko-Heroltický kras  j. Úinová 
výkopové práce probíhaly na konci jeskynì pod
komínem.
Vohanèice  nalezen propad o prùmìru 1,5 m, který
je vzdálen asi 600 m od j.Kuchyòka.
Èlenové ZO se podíleli na zimním sèítání netopýrù
v jeskyních a tolách na Kvìtnici, na odbìru vzorkù
a mìøení tektoniky ve staré èásti Královy j., na
popularizaèní èinnost pøi poøádání dne otevøených
dveøí v Královì j.

sonda v Jedlích  pokraèovaly výkopové práce a
døevení, bylo dosaeno hloubky 8 m.
ZO 6-09 Labyrint
2003
Punkevní j. - pokraèovaly èistící práce na spojnici
mezi Dolním jezírkem a Ètyøicítkou, potápìèi
zkoumali odboèky, aby provìøili monost propojení
tìchto bodù jinou cestou. Ve smìru od Ètyøicítky
pronikl R.Husák na 170. m tìsnou chodbou do
hloubky pøes 40 m, mùe se jednat o vzestupnou
vìtev sifonu dosaeného v r. 2000. 10.4.2004 byl po
pìtiletém úsilí nalezen volný prùchod mezi Dolním
jezírkem a Ètyøicítkou. Celková délka traverzu je
130 m, nejvìtí hloubka 34 m.
Stovka - výzkum probíhal po celý rok, vìtinou
v hloubkách pøes 50 m. Celková dosaená vzdálenost
na této lokalitì je 555 m, nejvìtí dosaená hloubka
53 m. Dalí postup ztìují malé nízké profily chodeb.
Èlenové ZO se podíleli na výzkumech v Amatérské
j. a na lektorském zajitìní teoretické èásti kurzu
jeskynního potápìní.
R.Husák se zúèastnil na pøípravném prùzkumu
v oblasti Yucatanu.

2003
Králova j.  výkopové práce probíhaly v achtici
Studna I (-8 m), která pøechází po nìkolikametrovém
horizontálním úseku do Studny II. Ve Spojnici byla
vykopána 6 m dlouhá chodba.
Kvìtnická propast  byla zabetonována poèva nad
uzávìrem a sèítáni netopýøi.
toly na Kvìtnici  èitìní tol. Vavøíèkova j.
u tìpánovic  sledování prùvanù, vytyèování
dalího postupu.
Jezevèí j. (Laánecko-Heroltický kras)  vytvoøení
nové mapy, celková délka jeskynì je 67 m.

ZO 6-10 Hluboký závrt
2001
Od roku 1997 pokraèuje otvírka závrtu H-18
Mamrdova díra. Byla roziøována puklina za
Chodbièkou, celková dosaená hloubka je 59,5 m,
celková délka 118 m. Bylo dokonèeno zaskruování
vstupní achty a instalována uzávìra a zamìøen
polygonový tah celé jeskynì.

ZO 6-08 Dagmar
2000
V j. Dagmar probíhala tìba v Dómu nádob, výroba
a instalace kolejnic, postup o 1,5 m. V sondì
v Jedlích byla hloubena achtice, v Køíových j.
provedena kontrola stavu.

2002
H-18 - pokraèováno v roziøování koncové pukliny,
postup velice pomalý (dlouhý transport materiálu,
nedostatek vzduchu).
Závrt Maruka - zaskruení vstupní achty, nová
uzávìra.
Tøi èlenové ZO se podíleli na vyprotìní potápìèe
z Rákocziho jeskynì v Maïarsku.
2003
Závrt C-2 - otevírka závrtu v úvale na Hedvábné,
bylo dosaeno volných prostor.
Hloubka 25 m, délka polygonu 45 m. Pokraèování
neprùlezné, transport materiálu a na povrch tìko
øeitelný.
Závrt Jalového (Hedvábná)  výroba a osazení
nové uzávìry, výmìna ebøíkù a k Ústøední

2001
V sondì v Jedlích pokraèovala tìba s postupným
døevením, bylo dosaeno hloubky 5 m, v Køíových
j. provedena kontrola stavu
2002
V sondì v Jedlích pokraèovala tìba a døevení, v j.
Dagmar, v j.è. 566 a v Køíových j. byly provedeny
kontroly stavu.
2003
Jeskynì Dagmar  pracovní akce v Dómu nádob,
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propasti 48 m.

a v Keprtovì j. ve Staré Rasovnì.
Mechový závrt  výzkum ve spolupráci se ZO 615, v trativodu na dnì Igorovy studny byl rozíøen
meandr Klikatý kanál, kterým bylo proniknuto do
nových èástí j. ukonèených hlinitým sifonem.
Jeskynì byla zdokumentována, má hloubku 46 m,
délku 125 m.
V blízkosti Dolních Vìstonic objevili èlenové ZO ve
spraích 70 m dlouhou a 20 m hlubokou Netopýøí j.
Ve spolupráci se ZO 6-12, 6-13 a 6-15 bylo v lomu
Na Turoldu v Lièí díøe objeveno 25 m nových
prostor. Bìhem poslední akce byla nedaleko staré
sondy objevena nová, zasucená chodba s prùvanem.

ZO 6-11 Královopolská
2000-2003
Období let 2000-2003 bylo ji 45.-48. rokem
existence ZO a témìø po celou dobu byla její
domovskou lokalitou Ochozská j. a pøilehlé území
povodí Øíèky v Moravském krasu. V období
posledních ètyø let zde byly pøevánì metodou
stopovacích zkouek øeeny otázky horizontálního
odvodòování od hostìnické ponorové oblasti a to jak
ve vztahu k dobývacímu prostoru Mokrá tak
k vývìrové oblasti Øíèky. Hydrochemickými
a hydrobiologickými metodami byl zkoumán
a objasnìn pùvod vod v j. Malèinì. V Ochozské j.
byly provedeny drobné výkopové práce a to zejména
v chodbì Zkamenìlé øeky a nadále s pomocí stanice
automatické registrace skapu sbírány údaje
o krasových infiltrátech a zákonitostech jejich
pohybu a spolu se ZO provozovanou srákomìrnou
stanicí v Hostìnicích øeena níe uvedená
problematika:
- vztahy chemismu a vydatnosti skapové vody bìhem
roku a ve vztahu k hloubce infiltrace,
- zmìny intenzity krasového procesu bìhem roku a ve
víceleté periodì, rychlost tvorby sintrù,
- význam a vliv pùdního profilu na infiltraci sráek
a jejich chemismus, èást øeena v laboratoøi
modelovì,
- zpùsob vodovýmìny v zónì absorbce a vadose
(doba zdrení, fragmentálnost spodních
odtokù,
- hydraulická charakteristika vodosvodných cest
(efektivní porozity),
- vodní retence v zónì vadose,
- zmìny a trendy v mnohaletém cyklu.
Výsledky byly podrobnì shrnuty v závìreèných
zprávách a publikovány ve speleologické literatuøe.
Vechny tyto výzkumy byly v uvedeném období ètyø
let konány s podporou Èeskomoravského cementu
a.s.
ZO 6-12 Speleologický klub Brno
2000
ZO spolupracuje s mnoha jinými ZO a organizacemi.
V lomech u Mokré byly sledovány a registrovány
krasové jevy v areálu TP západního lomu. Poprvé
byl sjednocen fragment tìbou narueného systému
Mokrské j., její délka je nyní 370 m. ZO se
významnì podílela na pracích ZO 6-15 v závrtu è.
66, v j. Holtejnské, v j. pod závrtem 71

Dalí výzkumné práce se konaly na Tinovsku ve
spolupráci se ZO 6-07 a na Slovensku ve spolupráci
s OS SSS Nicolaus v j. Zlomísk, v Netopýøí j.
v Jánské dolinì, v j. Mieru.
Èlenové ZO také lokalizovali a zmapovali nìkolik
podzemních chodeb z období 2. sv. války v katastru
obce Tvaroná u Brna, které slouily jako útoèitì.
2001
Pokraèovala registrace krasových útvarù v mokrském
lomu. Z odkrytých profilù Mokrské j. byly odebrány
vzorky na analytické zpracování, v západním lomu
bylo zamìøeno nìkolik nových jeskynních profilù,
do evidence byly doplnìny nové jeskynì Malá elví,
j. V Mechovém závrtu a Keithova propast.
Mechový závrt, j.è. 1422/B V Mechovém závrtu
 na místo pùvodní achty v havarijním stavu byla
vyraena nová achta a zaskruována. Pokraèoval
prùzkum v nejniím místì jeskynì, byl prokopán
Tallùv sifon a objeven dvoumetrový úsek volné
chodby. Byl proveden orientaèní prùzkum pøítokové
chodby za Téèkem, byly zde odebrány vzorky
sedimentù obsahující zvíøecí kosti. V nejniích
partiích propástky Konoraka bylo objeveno 10 m
nových prostor.
Jeskynní systém Tereza v lomu Na Technice 
v Èervené chodbì byla vyhloubena geologická
sonda.
Èlenové ZO spolupracovali na akcích se ZO 6-15 na
Holtejnì, v j. pod závrtem è.71, v Keprtovì j., se
ZO 6-19 pøi èerpacím pokusu.
V prùbìhu spoleèných prùzkumných akcí se ZO 613 a 6-15 bylo v j. Lièí díra dosaeno délky 330 m.
V oblasti Tunelové chodby byl zatím neúspìnì
roziøován úzký sestup do niího, neznámého patra.
ZO se podílela na akcích v j. Laánecko-heroltického
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krasu v Marovském lebu, v j. Úinová bylo
zamìøeno 41 m nových prostor, byl otevøen prùlez
do nového komína u Králièí kaple. Èlenové ZO se
zúèastnili expedice do propasti Havran v Nízkých
Tatrách a v oblasti Demänovského krasu.
V trati Nad úvozem poblí Syrovic bylo zamìøeno
nìkolik lochù, dalí lochy byly dokumentovány
v Køíanovicích u Buèovic, v Tvaroné u Brna
a v Mariánském údolí nedaleko Línì.

o cca 6 m tak vznikla propast, která je nyní hluboká
asi 10 m, kameny vhozené do skulin mezi balvany
ve dnì vak padají hloubìji o dalích 3-5 m. Ve
Vánoèní síòce byl uèinìn pokus o prùnik zavaleným
vysokým meandrem. Dále byla rozíøena Hodinová
chodba, zde bylo proniknuto do malé síòky za
skalními hodinami s výhledem do dalího tìsného
pokraèování v délce cca 5 m. Délka chodeb jeskynì
dosáhla 160 m.
pièatý závrt - ádných vìtích volných prostor
dosaeno nebylo. Asi ve 2,5 m hloubce byla zastiena
první volná korozní dutina, asi o 2 m níe neprùlezná
zasedimentovaná puklina.
Systém Tereza-Na Technice  bylo sondováno
v Èervené chodbì, v Øícené chodbì byl èásteènì
vyklizen zával a objevena chodbièka dlouhá asi
1,5 m, která se ostøe stáèí k S, kde konèí závalem
Byl prozkoumán zdìný odvodòovací kanál strmì
smìøující z Pelicovy ul. na nádvoøí hradu pilberk,
jz. od Støelic (okr. Brno-venkov) prohlédnuty
podzemní úkryty z období 2. svìt. války, jsou
vykopány v hlubokých zalesnìných lebech a z vìtí
èásti ji zavaleny. Na pozvání Mgr. M. Peky a Mgr.
P. Kováèika (spoleènost ARCHAIA Brno) byla
èásteènì prozkoumána lochová komora oválného
pùdorysu s valenou klenbou ve sprai, pøed divadlem
Reduta na Zelném trhu v Brnì. V zavaleném lochu
byla nalezena keramika z pol. 13. stol. Dále byl
zdokumentován oputìný sklep v Hajanech (okr.
Brno-venkov) a podzemní chodba za farou
v Tvaroné (okr. Brno-venkov) - jedná se o starý
odvodòovací kanál vybudovaný zøejmì a na konci
19. stol.

2002
Keprtova j.  výpomoc èlenùm ZO 6-15 Holtejnská
v mapování, byla zmapována Puklinová chodba s I.
sifonem, dále výpomoc pøi mapování j. Diaklásky.
V oùvské propasti pomáhali èlenové ZO s tìbou
a rabou v tzv. Hilti-koridoru.
Jeskynì Lièí díry - spolupráce se ZO 6-13
Jihomoravský kras, probíhaly dalí prùzkumné práce
v novì objevených èástech jeskynì, která dosáhla ji
356,5 m délky s moností dalího postupu
vertikálním smìrem a koneènì byla polygonálnì
propojena s j. Na Turoldu, èím vznikl jeden
z nejvìtích jeskynních systémù Západních Karpat.
V Nízkých Tatrách èlenové ZO zkoumali jeskynì
v Jánské dolinì, kde probìhly razící práce v Nové
Staniovské j., Starej Po¾anì, v Ponorech Bystrej
a v j. Zlomísk. V blízkosti planiny Ohnitì
vypomáhali èlenùm ZO 6-15 Holtejnská a OSS St.
Nicolaus v prùzkumu jeskyní Natrené spodky
a Krásna Dita. Probìhla rekognoskace terénu na jjz.
obvodu Ohnitì, kde se nachází Velká ledová propast,
hluboká 80 m.
V lomu Mokrá se èlenové ZO podíleli na registraci
krasových jevù, z odkrytých profilù Mokrské j.,
elví a Malé elví jeskynì byly odebrány vzorky
na dalí analytické zpracování. Nálezy z výplní
fosilních krasových útvarù poskytly doklady staré
fauny z období svrchního miocénu  mladích
tøetihor. Naprostým unikátem jsou nálezy varanù,
kteøí jsou nejstarím dokladem tìchto plazù u nás.
Jeskynì Malý lesík - v prostoru vstupních èástí
jeskynì (Propástka) byla provedena revize
mìøièských bodù a vyhotovena nová orientaèní mapa.
Mechový závrt - byl zaznamenán mení postup pøi
prùkopu Hlubokého trativodu v chodbì Jako Na
pièáku, kde byl pøekonán Tallùv sifon a objevena
malá síòka, dlouhá cca 2 m se zasedimentovaným
pokraèováním a náznakem dalího nánosového
sifonu. V prùbìhu roku byly tìeny balvany a hlína
ze závalu z Pùlkruhového dómku. Sníením dna

2003
Jeskynì Malý lesík - byly zahájeny práce spojené
s úpravou vchodu jeskynì a odstranìn tìební
mechanizmus z jeskynì.
Mechový závrt  tìily se sedimenty ze dna
Pùlkruhové propasti
a z Hodinové chodby, po
rozíøení plazivky na jejím konci bylo objeveno 97 m
nových prostor, celková délka j. je nyní 276,3 m.
pièatý závrt  pøes zimu dolo k destrukci achty,
bìhem roku byla obnovena.
Jeskynní systém Tereza  Na Technice  sonda
v Èervené chodbì byla prohloubena na 3 m.
Pokraèovala registrace a prùzkum krasových jevù
v lomu Mokrá.
ZO spolupracovala se ZO 6-13 a 6-15 na výzkumech
v j. Lièí díra, s OS SSS Nicolaus na výzkumech
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v Demänovském krasu.
V Holasicích (Brno-venkov) byl zkoumán
støedovìký loch, na katastru Bulhar (okr. Bøeclav)
bylo na popud SCHKO Pálava prozkoumáno
historické dùlní dílo na tìbu pískù a pískovce.

a døevem.
Spraové j. v okolí Mikulova  na výzvu SCHKO
Pálava byly zkoumány spraové jeskynì u Bulhar.
Jedná se o vìtí podzemní prostory, v nich místní
obyvatelé tìili písek urèený k vlastní potøebì. Akce
se zúèastnili i èlenové ZO 6-12 a ZO 6-15.

ZO 6-13 Jihomoravský kras
2002
Jeskynì Na Turoldu  bylo zahájeno zpøístupòování
jeskynì úpravou stìny nad jeskyní a vnitøními
úpravami jeskynì. Stavba provozní budovy byla díky
prùtahùm ze strany MÚ v Mikulovì odsunuta na r.
2003.
Jeskynì Lièí díra - ve spolupráci s èleny ZO 6-12
a 6-15 pokraèoval prùzkum a mapování, nové objevy
- systém ikmých dómù - byly uèinìny za
Uèitelèiným dómem (cca 50 m). Pøi prùzkumu
nových prostor byl zaregistrován silný prùvan
vanoucí z pukliny v jv. èásti systému. Po jejím
rozíøení byl objeven Obdélníkový dóm (10 x 5 x 11,5 m) a Nízký dóm s dalími boèními síòkami,
z kterého vede asi 8 m dlouhá chodba s citelným
prùvanem, celková délka tìchto prostor je cca
70 m.V øíjnu 2002 byla j. Lièí díra propojena s j.
Na Turoldu, celková délka systému je cca 1 500 m.

ZO 6-14 Suchý leb
2000  souèást minulé zprávy.
2001
Sváná studna  bylo dosaeno hloubky 22 m,
zabezpeèen zával a zahájeno kopání v nové achtì
na druhé stranì závalu.
Èlenové ZO uspoøádali expedici do pohoøí Orjen
v Èerné Hoøe, kde objevili a zmapovali propast Kozí
(-250 m).
2002
Sváná studna  pokraèovalo hloubení achty do 
33 m, sílící zvuk vody podtékající achtu dokládá,
e se blíí k aktivnímu toku smìøujícímu do
Rudického propadání (vzdálenost ke koncovému
bodu chodby Stará øeka je 1 500 m jiním smìrem).
Spoleènì s francouzskými jeskyòáøi se uskuteènila
expedice do oblasti Dragaljského polje v Èerné Hoøe,
která pokraèovala ve výzkumech v propasti Maglena
jama. Dále byly zamìøovány vchody døíve
nalezených propastí pomocí GPS, pokraèoval
výzkum Kozí díry, kde byly nalezeny dva velké
dómy. Nejdùleitìjím nálezem je objev vodních
sifonù v Mlné propasti v hloubce cca 200 m pod
povrchem polje, které nasvìdèují existenci spojité
hladiny podzemní vody v této oblasti polje.

2003
V j. Lièí díra se podaøilo objevit dalích nìkolik
desítek metrù nových prostor a vìtí èást této jeskynì
zmapovat. Díky nulovému stavu vody v jezerech
v Odpoèinkovém dómu lze pøedpokládat monost
objevù dalích volných prostor. Celková zatím
zamìøená délka Lièí j. ke konci roku èiní asi 800 m.
Pokraèovalo zpøístupòování j. Na Turoldu. Byl
vystavìn portál a odstøelením kamenného masivu
u vchodu do jeskynì byl prohlouben vchod o 60 cm.
Byla upravována a èistìna prùvodní trasa a okolí
jeskynì (úklid a odvoz materiálu z jeskynì a Staré
sínì), elektroinstalace a osvìtlení v jeskyni.
Kolaudace jeskynì a provozní budovy probìhla
30.10.03.
Dne 23.11.03 byla v horním lomu vrchu Turoldu po
odstranìní sutì a sedimentù objevena nová jeskynì
nazvaná Damoklova, délka polygonu je 35 m. Byly
zde objeveny fosilní zbytky kostí (pravdìpodobnì
medvìda), zkamenìliny jeovek a dalích ivoèichù
a je zde citelný prùvan.
Propast u Mulova - probìhla jedna kontrolní
návtìva této ji nìkolik let staré a zapomenuté
lokality. Bylo zjitìno zasypání vchodu trámy

2003
Sváná studna - po 14 letech kopání se podaøilo
objevit prvních 400 m na systému Sváná. Do nových
prostor bylo proniknuto malým okénkem ve
vertikální sj. puklinì prohloubené do 33 m. Bylo
nalezeno aktivní øeèitì drobného potoka, proti toku
byly objeveny sintrové minikaskády nazvané
Plitvická jezera v délce 40 m, zakonèené závalem.
Po toku byla objevena Øíèní propast, která konèila
kamennou ucpávkou. Ve stìnì propasti byl zastien
dalí pøítok. Pøi traverzu nad propastí bylo objeveno
úzké okno do propasti zvané Flaka,
s pokraèováním vysokými meandry na délku 30 m
a úzkou, asi 30 m hlubokou, puklinovou propastí.
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V protilehlé stìnì Øíèní propasti byla objevena
horizontální chodba s výrazným prùvanem, nazvaná
logicky Prùvanová. Pod Øíèní propastí byly
nalezeny dvì úzké sintrové achty s hloubkou okolo
10 m. Cesta byla zastavena úzkou puklinou, v ní se
ztrácel dosti silný potok. Postupnì byly objeveny
dalí chodby, propasti a dómy. Nejvìtí prostora byla
nazvána Vratidóm. Zatím koncový sifon je
v hloubce 70 m.
Jeskynì byla uzamèena kovovým uzávìrem, osazena
pevnými ebøi, zmapována, byla poøízena
fotodokumentace, nebezpeèná místa byla rozíøena
a zabezpeèena, byly prolezeny vechny komíny
a nadìjná místa.
ZO opìt uspoøádala expedici Èerná Hora 2003. Byla
zkoumána a domapována j. Kozí díra. Vysoko nad
Dragaljským poljem byly vyhledávány nové jeskynì
v krasové dungli, ale vìtina dìr konèila zasuceným
dnem nebo úinami, ani by jejich hloubka pøesáhla
100 m. Za zmínku stojí cca 100 m hluboká jeskynì
objevená v doposud nezkoumané oblasti za høbetem
západnì od závìrové hrany polje. Spoleènì
s Francouzi pokraèoval výzkum v Maglené, byly
objeveny dalí chodby vedoucí ke krátkému aktivu
a nìkolika sifonùm. Díky nízkému stavu vody se
podaøilo pøekonat jezero na konci meandru U esti
tychù a proniknout do pomìrnì velkého koridoru.
Z Maglené se tak stal systém o hloubce kolem 300 m
a délce minimálnì 1 km.

dómku v Hlavní propasti, kde byl prozkoumán
horizont, v j. probíhala dokumentace.
Jeskynì Staré Rasovny  j. è. 539/I Keprtova
chodba  byl pøedøeven I. polosifon a zprùchodnìn
III. polosifon zanesený tìrky, zamìøen polygon
25 m.
Jeskynì è. 551, 551/I Nová Rasovna  provedena
kontrola stavu jeskynì a vystrojení.
Jeskynì V buèí (è. 514)  opravena a natøena
vchodová møí.
Závrt è. 151 Èerný (è. 807)  pøi kontrole stavu
výdøevy zjitìn její havarijní stav ve vstupní achtici.
Jeskynì V kotýlku  jeskynì byla otevøena neznámo
kým, byla zdokumentována èleny ZO a pak opìt
neznámo kým byl její vchod zavalen.
Èlenové ZO spolupracovali na výzkumu Mechového
závrtu a j. Lièí díra se ZO 6-12.
ZO pokraèovala v prùzkumu propasti Havran
v Nízkých Tatrách. V Priepasti se sludovým blatom
byla kopána sonda v zasedimentovaném sifonu, je
zde reálná monost pokraèování, ale obtíný pøístup
na pracovitì. Pokraèoval prùzkum komínù nade
dnem propasti.
Byl zahájen nový výzkum v sondì Smrekovice,
èlenové ZO pomáhali Speleoklubu Nicolaus pøi
výkopových pracích v j. Balkónik.
ZO uspoøádala nový jarní pochod Otevírání
pramenù Bílé vody a vytrvalostní cyklistickou 12
hodinovku Tour de leby, podílela se na úklidové
brigádì ke Dni Zemì a dalích akcích.

ZO 6-15 Holtejnská
2000
Jeskynì è. 518 Holtejnská a è. 517
Nezamìstnaných  pokraèovalo vyklízení
sedimentù v rozráce è. XIX smìrem k závrtu è. 77,
její délka dosáhla 10,5 m. Postupu o 1,5 m bylo
dosaeno v Inkubátoru v rozráce è. XVIII. Byla
ukonèena 1. etapa rekonstrukce vchodu j.
Nezamìstnaných.
Závrt è. 66 (è. 802)  hlavní èinností bylo roziøování
Hadí úiny na dnì závrtu. Podaøilo se propojit závrt
è. 66 pøes Vìtrný komín se závrtem è. 68. Znovu
zpøístupnìné prostory (po 17 letech) byly
prozkoumány a zdokumentovány.
Závrt è.70 (è. 803) a závrt è. 60 (è. 801A) - bìhem
kontrolních sestupù byly instalovány nové kotvicí
body.
Závrt è. 71 (è. 804)  byla odstranìna stará møí ve
vstupních skruích, po instalaci kotvících bodù se
podaøilo pøetraverzovat pøes Beton do Pavlíkova

2001
Jeskynì è. 518 Holtejnská a è. 517
Nezamìstnaných  byla dokonèena rozráka è. XIX
smìrem k závrtu è. 77, její délka dosáhla 12 m,
pokraèovalo vyklízení sedimentù v Inkubátoru
v rozráce è. XVIII. Byla prakticky dokonèena
celková rekonstrukce vchodu j. Nezamìstnaných.
Závrt è. 66 (802)  èinnost byla zamìøena zejména
na zabezpeèení sestupu, byla zaskruována II.
achtice.
Závrt è. 71 (804)  uskuteènil se pokus vyèerpat
jezírko na dnì propasti, i pøes technické a dalí obtíe
se podaøilo proniknout do chodbièky za jezírkem,
smìøující pravdìpodobnì do prostoru za B úinu.
Jeskynì è. 539/I Keprtova chodba  byl
proèiován II. a III. polosifon, pokraèovalo
mapování, polygon byl protaen a ke koncovému
sifonu.
Jeskynì è. 810 oùvská propast  výmìna vstupní
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skrue a oprava betonového vìnce kolem ní.
V Doprovì puklinì se podaøilo proniknout do
rozíøení meandru asi 2 m vysokého, 1,5 m dlouhého
a 0,4-0,6 m irokého. Tato síòka se slabým prùvanem
konèí zúením vyplnìným kamenitým závalem.
V Krystalových síòkách pokraèovalo roziøování
trativodu Hiltikoridor, bylo postoupeno o 6 m, slabý
prùvan signalizuje moné volné prostory.
Závrt è. 15 Mechový  ve spolupráci se ZO 6-12
probíhalo zejména zpøístupòování a zabezpeèování
jeskynì, v Hlubokém trativodu se tìily sedimenty
a v propástce Konoraka vyklízely kameny  zde se
podaøilo proniknout do nových prostor s monostmi
pokraèování.
Jeskynì è. 540 Trativodná chodba - pomoc ZO 619 pøi èerpacím pokusu spojeném se
speleopotápìèským prùzkumem.
Jeskynì Lièí díra  lokalita ZO 6-13, byl mìøen
polygon v novì objevených prostorách v délce asi
300 m, bylo rozíøeno ústí Pukliny nadìje a objeveno
asi 10 m chodeb pøevánì puklinového charakteru.
Na zaèátku Tunelové chodby bylo proniknuto do asi
20 m chodeb. Na druhé etái lomu na Turoldu byla
znovuobjevena propasovitá jeskynì T/4 (?), která
je pøeruena labilním závalem.
Propast Havran  pokraèovala tìba bláta v sifonu
na dnì Priepasti se s¾udovým blatom. V jejím stropì
byly vylezeny 2 komíny pøiblinì 12 m vysoké bez
monosti pokraèování. Ve vrcholové èásti komínu
nad koncem chodby Anastomózne mree (15 m) je
horizontální puklina vyplnìná kameny, s prùvanem,
zde postup asi o 2 m.
Na Ohniti (Nízké Tatry) pokraèoval prùzkum
v dalích propastech, pøi vyhledávání mastných flekù
objevena Svahová deprese, bylo zde kopáno do
hloubky 3 m, dno sondy tvoøí zaklínìné ojínìné
kameny.
ZO uspoøádala poznávací expedici do vápencového
pohoøí Levka Ori v Øecku.

Vìtrný komín, po zavalení zaskruovaného ústí II.
achtice balvany byl zával rozebrán, horní skru
vymìnìna a bylo zahájeno dùkladné zabezpeèování
nestabilních míst.
Jeskynì Staré Rasovny  j.è. 539 Diaklásová
chodba  pokraèuje zde mapování, nad vstupním
komínkem byly slezeny dvì propástky 5,5 a 9,2 m,
j.è. 539/I Keprtova chodba  vylezen Novákùv komín
jako pøíprava pro mapování.
Jeskynì è. 810 oùvská propast  pokraèovalo
roziøování Hiltikoridoru, jeho délka dosáhla 11 m,
postup ztìuje komplikovaný transport materiálu.
Na Ohniti (Nízké Tatry) pokraèoval prùzkum
v propastech Havran (neúspìný kouøový
experiment), Havraní propast, j. Krásná Dita.
V sondì Svahová deprese pokraèovalo
prohlubování dna, byla objevena j. Natrené spodky
dlouhá 20 m, o denivelaci cca 10 m a j. Oklivé
káèátko, zatím dlouhá 3 m. V j. Velký meandr byly
vyhloubeny dvì sondy k ovìøení úrovnì dna  zatím
neúspìné.
V Jánské dolinì byla vyhloubena 4 m hluboká sonda
v místì mastného fleku Pod seníkem.
Èlenové ZO spolupracovali se ZO 6-13 (Lièí díra),
ZO 6-25 (transport materiálu pro potápìèský
prùzkum).
2003
Jeskynì è. 518 Holtejnská a è. 517
Nezamìstnaných - pokraèovalo raení spojnice
mezi rozrákami XVII a XIX k ovìøení moného
propojení Holtejnské j. s nedaleko leícím závrtem.
V rozráce VII byla instalována lanovka v trativodu
k Jezírku opilcù. Pokraèovalo gravimetrické mìøení
nad jeskyní.
Závrt è. 66 (è. 802) estaedesátka - revize kod
zpùsobených závalem v závìru roku 2002, odstrojeny
plakety a karabiny z Dómku koèkodanù a vytìeny
z nìj napadané kameny. Nad II. achticí byla
dokonèena stavba opìrné zdi, dále byla
podbetonováním opravena poslední skru I. achtice
a zpevnìn prùlez do II. vìtve ukotveným ocelovým
rámem.
Závrt è. 71 (è. 804)  byla demontována ponièená
døevìná ploina nad propastí a nahrazena novou
z ocelového pororotu. Byl vytìen èerstvý zával,
o nìm se domníváme, e byl iniciován odstøely
v lomu Malá dohoda vzdáleném pøiblinì sto metrù
od lokality.
Jeskynì è. 551, 551/I Nová Rasovna - byl

2002
Jeskynì è. 518 Holtejnská a è. 517
Nezamìstnaných  v Hlavním prùkopu
pokraèováno v kopání v pøímém smìru na èelbì,
zahájen výkop spojnice podél levé stìny j. mezi
rozrákami XVII a XIX.
Závrt è. 59 U Trojièky (è. 801), závrt è. 60 (è.
801A), závrt è. 70 (è. 803)  oprava poklopù na
vchod.
Závrt è. 66 estaedesátka (è. 802)  byl odstrojen
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kompletnì zrekonstruován sestup Chodbou
propasovitou. Podaøilo se dolézt Komínovou chodbu
nad Dómem II, avak její pokraèování v hlavním
smìru je neprùstupnì uzavøeno. Velké úsilí bylo
vynaloena na prùstup závalem na konci Vaòousova
øeèitì v Lipovecké chodbì. Podaøilo se proniknout
do nových prostor pojmenovaných Jeskynì
pravìkých symbolù. Jedná se o systém pomìrnì
rozsáhlých chodeb a dómù s krápníkovou výzdobou.
Celková namìøená délka polygonu èiní témìø 400 m.
Bylo zde vylezeno také nìkolik komínù.
Jeskynì è. 810 oùvská propast - bylo provedeno
geodetické mìøení v lomu Na bradinách a oùvská
propast pøipojena na souøadnicovou sí.
Propast Havran (Ohnitì, Nízké Tatry) - byla
provedena kontrola stavu zalednìní a pozorování
prùvanù. Pomocí dýmové trubièky bylo ovìøeno, e
dole pod jezerem to opravdu saje.
Sonda Svahová deprese (Ohnitì, Nízké Tatry) pokraèovalo prohlubování dna sondy, kde je patrný
prùvan. Podaøilo se prokopat do malého volného
prostoru tzv. Jiní vìtev s krápníkovou výzdobou
a velkým mnostvím netopýøích kostøièek.
Havraní propast (Ohnitì, Nízké Tatry) pokraèovalo kopání na èelbì, materiál je vyváen
pomocí lanovky do dómu. Na èelbì pokraèuje
uklonìná puklina poøád vodorovnì dál, v okénku
irokém cca 10 cm je vidìt asi 3-4 m dopøedu.
Jeskynì Natrené spodky (Ohnitì - východní
hrana, Nízké Tatry) - na èelbì se pokraèovalo
v prùkopu blátivého písèitého sifonu, který se
podaøilo pøekonat. Nalezený prostor je pøíli malý
a nedává velkou nadìji na postup hlavnì z dùvodu
obtíného transportu vytìeného materiálu.
ZO uspoøádala jarní pochod Otevírání pramenù Bílé
vody, kterého se zúèastnilo 10 osob. V rámci Dne
Zemì byl 19.4.2003 ve spolupráci se Správou CHKO
MK a skautskými organizacemi proveden sbìr
odpadkù na Holtejnsku.
Dva èlenové ZO se zúèastnili speleopotápìèské
expedice poøádané ZO ÈSS 6-25 Pustý leb do
jeskynì Dalovica (Pecina nad Vrazjim Firovima)
v Èerné hoøe.

komínu, který vede na aktivní øeèitì Lopaèe
v místech pøístupných do té doby jen potápìèùm.
Dalími pracemi a za vydatného døevení se podaøilo
proniknout do více ne 200 m volných prostor
protékaných tokem Lopaèe, které kaskádovitì klesají
do hloubky 70 m pod povrchem. Dalí postup byl
zastaven sifonem, který má charakter takøka kolmé
studny hluboké 27 m s neprùlezným pokraèováním.
Po neúspìchu potápìèù byl neúspìný i pokus
proniknout za sifon dvìma plazivkami ucpanými
sedimenty.
Jeskynì v Lipoveckém lomu - ve spolupráci
s Moravským speleologickým klubem bylo
provedeno zabezpeèení vchodù pevnými uzávìrami,
na jejich financování se podílela i správa CHKO
MK. Ve spolupráci se správou CHKO MK byly
uzavøeny vchody krapová propast a Vintoky 2.
V amalíkových j. a Vintokách byla zahájena revize
pùvodního zmapování.
ZO uskuteènila té nìkolik zahranièních akcí
(Slovenský kras, Malá Fatra, Julské Alpy).
2002
Lopaè  dokonèování mapovacích a dokumentaèních
prací, lezení komínù  nebylo nalezeno volné
pokraèování, byl uèinìn pokus o prùnik za koncový
sifon plazivkou vlevo nad sifonem, kvùli patnému
vìtrání zde byly práce doèasnì zastaveny.
Jeskynì v lomu Velká dohoda  v horním patøe bylo
ve dnì vyhloubeno nìkolik sond, které odkryly ústí
neznámých úzkých propastí, do støedního patra byl
proraen nový vchod, ve spodním patøe byl uèinìn
pokus o prokopání nánosového sifonu smìøujícího
do prostor mezi konec Plániv a Spirálku.
Manelský závrt  byla hloubena achtice
z Hlavního dómu a zpøístupnìna Blátivá chodba.
Vintocký j. systém  byla dokonèena kompletní
revize mapy, kouøovou zkoukou byla potvrzena
spojitost závalu na konci chodby Ozvìny s výraznou
ventarolou na povrchu na místì bývalé achty
Prùvanù. Ve spolupráci se ZO 6-10 byla vylezena
èást komínu ve støedních patrech jeskynì.
ZO podnikla nìkolik akcí do Slovenského krasu, kde
spolupracuje s místními kluby pøedevím na
výzkumu lokalit Silické planiny. Jeden èlen ZO se
zúèastnil záchranné akce v Maïarsku.

ZO 6-16 Tartaros
2001
Lopaè  metodou hydrotìby pokraèovalo
odstraòování sedimentù na pracoviti v tzv. Pøepadu
v plazivce smìøující do prostor za sifony, za pomoci
kolegù z Býèí skály se podaøilo proniknout do

2003
Lopaè - byl zabezpeèen a zpevnìn zával na zaèátku
nových prostor a pomocí radiomajáku provedeno
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zamìøení pøesné lokalizace koncových partií na
povrchu.
Vintoky - byly roziøovány úiny na konci závalu
v chodbì Ozvìny, kde pevné stìny pøecházejí do
labilního závalu a pøes velké úsilí se nepodaøilo
proniknout do volných prostor. Malým trativodem
v horní èásti stìny Ústøední propasti bylo proniknuto
do dosud neznámé Kalcitové propasti, na jejím dnì
byla sledována chodbièka ústící do síòky Bahenních
prasklin, která se nachází pod dnem Ústøední
propasti, jako velmi nadìjné se jeví pokraèování
opaèným smìrem do masivu Vintocké stránì.
Manelský závrt - byla dokonèena achta
z Hlavního dómu a proniknuto do dómu Obøích
hrncù, kde bylo zahájeno hloubení dalí achty
v místì odtoku vody.
Krasovský ponor - trativodem ve stìnì závrtu bylo
proniknuto do ponoru, kde se podaøilo sestoupit do
úzké vertikální pukliny do hloubky 15 m. Kvùli
obtínému transportu materiálu na povrch bude
vyraena achta pøímo nad pracovitìm.
ZO uskuteènila dvì výzkumné výpravy do
Slovenského krasu, kde se vìnuje hlavnì zkoumání
hydrologických vztahù Silické planiny.

74,5 m, denivelace 17 m.
Jeskynì è. 53  Spodní Suchdolská  byla detailnì
zamìøena její východní vìtev. Prolongace
pokraèovala v komínku na konci hlavní chodby, po
proniknutí do mení dutiny bylo dosaeno celkové
výky +7 m. Pro ovìøení prùbìhu jiní stìny
východní vìtve byly hloubeny dvì sondy.
Geofyzikální mìøení nad jeskyní potvrdilo
pokraèování jeskynì k JJV pod Suchdolskou ploinu.
Jeden èlen ZO se zúèastnil expedice SSS Velebit
2001. ZO uspoøádala pøednáku o nejnovìjích
speleologických výzkumech na katastru obce pro
obec Vavøinec ku pøíleitosti vydání prospektu Obce
nad Pustým lebem.
2002
Jeskynì è. 51  byla hloubena achta pod komínem
do hloubky 5 m a èásteènì zapaena. V chodbièkách
za komínem byla akustickou zkoukou prokázána
vazba s j. è. 51A.
Jeskynì è. 53  Spodní Suchdolská  pokraèovalo
sondování pro ovìøení prùbìhu j. stìny v. vìtve
a v èele hlavní chodby, asi 4 m pøed koncem hlavní
chodby byla hloubena geologická sonda.
Jeskynì è. 75A Horní Suchdolský ponor  byla
èistìna vstupní achta a odtokové cesty od
naplaveného døeva a odpadu, odtokový sifon
(v 18 m) byl vyèitìn pomocí kalových èerpadel za
spolupráce ZO 6-16 a 6-19.
M.Audy se zúèastnil expedice SSS do j. Velká Klisura
v Kosovu, pro obec Vavøinec byla uspoøádána
tradièní pøednáka.

ZO 6-17 Topas
2000
Jeskynì è. 44 U ètyø vchodù  pøi revizi stavu
lokality byl proveden úspìný pokus o proniknutí za
úinu v chodbièce Trezorka, je zde pøíèné rozíøení
s boèním otvorem, v pøímém smìru pokraèuje
vzestupná neprùlezná 3 m dlouhá chodbièka.
Jeskynì è. 51  výplò chodby byla vyklizena do
vzdálenosti 15 m od vchodu, kde dno tvoøila sintrová
deska. Po vyklizení výplnì pod ní bylo proniknuto
do 2-3 m iroké chodby pøecházejí v 10 m vysoký
komín s malým horizontem. Na horizont hlavní
chodby navazuje soustava meních chodbièek.
Prostory byly zdokumentovány, celková délka èiní
60 m.
Dva èlenové ZO se zúèastnili týdenní prùzkumné
akce poøádané rakouskými jeskyòáøi v Totes Gebirge,
pøi které byla zamìøena j. Korálová v délce 544 m.

2003
Jeskynì è. 51  bylo rozíøeno dno propástky.
Jeskynì è. 75A  Horní Suchdolský ponor  po
rozíøení úzkého místa v sifonu bylo objeveno volné
pokraèování v celkové délce 560 m s 21 m hlubokou
propastí Suchdolské mystérium.
ZO ve spolupráci se slovenskými kolegy
zorganizovala expedici do køemencového krasu
Guayanské vysoèiny ve Venezuele, pøi které byla
prozkoumána a zdokumentována 2,4 km dlouhá j.
Krystalové oèi.

2001
Jeskynì è. 51  bylo sondováno pøi pravé stìnì
chodby pøed objevným otvorem, v puklinové
propástce, na vrcholovém horizontu komína a na dnì
deprese v síni pod komínem. Byla poøízena
fotodokumentace, délka polygonového tahu je

ZO 6-18 Cunicunulus
2000
Hostìradice (okr. Znojmo)  pøi prùzkumu podzemí
pod obcí bylo zjitìno, e z mnoha domù je vstup do
spleti a tøípatrového systému chodeb, raeného
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pøevánì v køemitém pískovci. Propojení mezi
jednotlivými domy jsou dnes pøevánì zasuta èi
zazdìna. Mnoho chodeb bylo objeveny v kopci nad
obcí. Chodby byly pùvodnì raeny pro hospodáøské
vyuití, za 2. sv. války je partyzáni vyuívali jako
úkryt.
Podzemí Znojma  na rozdíl od stavu pøed nìkolika
roky jsou skoro vechny vchody z domù zazdìné.
Støíbrné Hory  byl proveden orientaèní prùzkum
nového propadu poblí høbitovní zdi, propad byl obcí
zasypán. Dalí pøedbìný prùzkum probìhl na
Rapidské hoøe nedaleko Nového Mìsta pod
Smrkem, kde v 16. stol. probíhala tìba cínu.
U Pekelské toly byl opraven poklop a jeho okolí
ve vìtrací achtì.

na cestì vedoucí k Pekelské tole.
Rùenina tola  provedena oprava vstupních
podláek v délce 10 m.
tola Jeøábek u Lesoòovic  spoleèná akce se èleny
ZO 6-06, vyèitìní zavaleného ústí a vyvezení
zakládky pøed závalem.
Èlenové ZO uspoøádali nìkolik pøednáek
a spolupracovali s RNDr. Hanákem na tøíleté
evidenci netopýrù na Vysoèinì.
2003
Hostìradice  zahájen podrobný prùzkum podzemí
v obci a jejím okolí. Podzemí bylo raeno zejména
v 17. stol. a tvoøí ho nìkolikakilometrová
a nìkolikapatrová sple chodeb.
Pulkov (okr. Tøebíè)  lokalita pokusného dolování
mezi Pulkovem a Rozkoí, je zde volnì pøístupná
tola è. 1 a dalí pozùstatky po dolování.
Støíbrné Hory  Rùenina tola  pouze drobná
údrba, bude nutné vybudovat nové odvodnìní
a zpevnìní mostku.
Rohozná  proveden povrchový prùzkum lokality,
zjitìn èerstvý propad v jedné z nejhlubích pinek
asi 300 m od bývalého mlýna.
Kopec Rudný u Jihlavy  na základì zprávy
historika-amatéra nalezena pokusná tolka.
Plandry  provìøována existence podzemních
prostor - byly zøejmì z vìtí èásti znièeny novou
výstavbou, existují zde rozsáhlé pivovarské sklepy
spojené chodbami z 19. století.

2001
Jihlava  Ranèíøov  probíhají jednání, zda zde bude
vybudován hornický skanzen, probìhla zde první
pøípravná akce, pokus o prùnik do staøin
z polorozvaleného sklípku u tzv. Harnachova mlýna
nebyl úspìný.
Pekelská tola  po skoro 15 letech byla vyputìna
voda z pravého ramene toly, asi 200 m dlouhého
s nìkolika rozrákami, v nìkterých místech se
nachází limonitová brèka, náteky a jezírka.
Rùenina tola  ze toly byly vyneseny zbytky
výdøevy.
Svìtlá nad Sázavou  navtíveno podzemí pod
mìstem, které tvoøí sple asi 280 m chodeb.
Dolní Louèky  spoleènì s 6-07 provedeno
vyhledávání únikové chodby z bývalé letecké
továrny Diana. 120 m dlouhá chodba byla
zmapována a fotodokumentována.
tìpánovsko a Nedvìdicko  byl zjiován
souèasný stav historických dìl, napø. toly
A.Paduánského (d.65 m), toly Jeøábek
v Lesoòovicích (d.50 m), toly u Smrèku (d. 45 m).
ZO spolupracovala na uspoøádání 3. roèníku setkání
pøíznivcù historického dolování Støíbrná Jihlava.

ZO 6-19 Plánivy
2000
Jeskynì Nová Amatérská  lezení komínù v dómu
Zemních pyramid - komín U Bobulí byl prozkoumán
do výky 33 m, bez monosti pokraèování. Pøi
prùzkumu mohutné pukliny sv.-jz. smìru v z. èásti
dómu bylo prozkoumáno nìkolik achet a komínkù
s dílèími objevy délky asi 30 m a dosaeno výky
asi 50 m. Byl zmapován prùbìh Hlavní chodby mezi
1. a 2. vchodem do Bluditì M.lechty. Ve dnì studny
v Tøístovkové chodbì bylo objeveno asi 30 m prostor
protékaných aktivním tokem.
V j. 13C bylo dokonèeno mìøení hlavního prùbìhu
teodolitem, byl dokonèen prùzkum komínu v patøe
nad Barevnou kaskádou s dílèími objevy.
V j. systému Piková dáma  Spirálka byl èerpán
sifon pod ebøem. Za ním byly objeveny volné
prostory zakonèené dómkem, smìøující ke Kapli.
V j. Plánivy byl opraven vchod a pøestrojována

2002
Jihlava  sídlitì Na dolinì  bìhem výkopových
prací pøi budování obchvatu kolem mìsta byly
koncem r. 2002 objeveny rozsáhlé pozùstatky
historického dolování ze 13. stol.a ústí nìkolika
achet a základù havíøských domkù. Byl zahájen
archeologický výzkum, na kterém se podíleli i
èlenové ZO vykopávkami ve tøech achtách.
Støíbrné Hory  èlenové ZO zrekonstruovali most
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lokalita.
V j. v Panském klínku byly obnoveny výkopové
práce v zadních partiích.
Èlenové ZO se zúèastnili nìkolika expedic do
Julských Alp ve Slovinsku.

stavu byl pod Jádrem zkoumán po vìtinu roku
zaplavený systém chodeb a kanálù o délce cca 50 m
s objevem výrazného komínu, který dosud nebyl
prozkoumán.
V j. systému Piková dáma  Spirálka bylo
dokonèeno kabelové vedení do dómu U Pøepadu pro
chystaný èerpací pokus Belgického sifonu, který se
díky vysokým vodním stavùm nepodaøilo uskuteènit.
Rovnì byl zamìøen nivelaèní poøad mezi vchody
Pikové dámy a jeskynì Trativodné v areálu Staré
Rasovny.V jeskyni 13C probìhl ve spolupráci se
skupinou Speleoaquanaut potápìèský prùzkum
pøítokového sifonu do vzdálenosti 50 m.
V jeskyni Panský klínek pokraèovaly práce na
hloubení sondy v zadních partiích. V hloubce 7 m
bylo dosaeno dna a práce byly ukonèeny.V jeskyni
Plánivy byly pøestrojeny vstupní partie.
Èlenové ZO uspoøádali expedici do Maïarska do
pohoøí Bükk, zúèastnili se speleoprojektu Kanin 2002
a podíleli se na èinnosti SZS.

2001
Nová Amatérská j.  byla znovu zkoumána zatopená
chodbièka v komínì v Tøístovkové chodbì nad b.362.
Sníením hladiny o 0,5 m a postupem o 10 m bylo
zjitìno, e chodbièka konèí v malé komùrce bez
dalího pokraèování. V pøedním Vodovodu nad b.
VB2 byl vylezen Koprový komín, který se v +12 m
neprùleznì uzavøel. Vyèerpáním sifonu v zatopeném
kanálu na dnì studny u b. VA1 v pøedním Vodovodu
bylo objeveno jeho pokraèování v délce 35 m,
zakonèené 2 vodními studnami. V odboèce za
dómem Zemních pyramid bylo za koncovým
polosifonem objeveno dalí pokraèování.
V j. 13C byly sledovány vodní stavy a probíhaly
pøípravy na rekonstrukci vstupní achty.
V j. Piková dáma  Spirálka byl èerpán P-S sifon,
provedena oprava uzávìru vstupu.
V j. Trativodná probìhl èerpací pokus I. a IV.
sifonu. Pøi potápìèském výzkumu V. sifonu do
hloubky 9,6 m nebyly objeveny nové prostory.
V j. Plánivy pokraèovalo pøestrojování lokality, v j.
v Panském klínku pokraèovalo kopání v zadních
partiích.
Èlenové ZO se podíleli na prùzkumu planiny
Monica v Julských Alpách, na Ohniti a na Novém
Lopaèi.

2003
Jeskynì Nová Amatérská - byl provádìn prùzkum
tlakového trativodu vedoucího jv. smìrem
z Macoského koridoru nedaleko I. vchodu do
Bluditì M. lechty se snahou objevit pokraèování
aktivního toku Bílé vody. Prùzkum v odboèce
nazvané TNO (Tomáova nadìjná odboèka)
neskonèil úspìchem. Pøi extrémnì suchém letním
poèasí bylo prùniknuto z odtokové èásti Krematoria
do známých partií Chrochtadla. Souèasnì byl
prozkoumán pøítokový sifon do Krematoria, jeho
hladina se sníila natolik, e bylo moné proniknout
do prostor za ním - vodního dómu s postranními
kapsami, které se záhy sklání do prostorných
a hlubokých sifonù.
Jeskynì 13C - poprvé v historii byl èerpán pøítokový
sifon smìrem na j. Spirálku. Pøi sníení hladiny
o zhruba 6 m bylo proniknuto ze strany 13C asi 60 m
proti toku a ze strany Spirálky bylo zamìøeno témìø
115 m. Bylo dokonèeno mapování pater nad
Barevnou kaskádou a technicky vylezen komín Tøí
drtièù, vysoký 18 m. Na jeho vrcholu bylo dosaeno
asi 15 m dlouhé vyzdobené horizontální patro se
dvìma dómovitými prostorami smìøující do závalu.
Závrt Zelená Tma - na dnì skalnatého vstupního
jícnu byla hloubena sonda do -8 m.
ZO uspoøádala expedice do jeskyní Øeky sedmi
jmen ve Slovinsku - oblast pøítokù øeky Lublanice
a do Rumunska do oblasti Sureanu a Padis.

2002
Jeskynì Nová Amatérská - výkopové práce
v odboèce Chrochtadlo, zde se podaøilo proniknout
do nových prostor protékaných aktivním tokem Bílé
vody v délce cca 180 m. Byl obnoven prùzkum
v meandrující odboèce z Macoského koridoru
naproti vchodu do j. èásti Bluditì M. lechty.
Sníením hladiny koncového polosifonu se podaøilo
v extrémních podmínkách proniknout cca 12 m
úzkým kanálem do mení prostory s komínem. Byl
dokonèen prùzkum a odstrojen komín Akrobatù
v dómu Zemních pyramid. V nejvyí èásti komínu,
ve výce 40 m, bylo objeveno horizontální patro
délky 30 m. V oblasti Bluditì Milana lechty byl
v rámci systematického prùzkumu Jádra vylezen
komín Nad Vodopádem do výky 15 m, kde se
neprùleznì uzavøel. Za extrémnì nízkého vodního
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Ve spolupráci se ZO 6-25 a 6-17 uspoøádala ZO
v Ostrovì u Macochy výstavu na téma Amatérská j.
a podílela se na dni otevøených dveøí v Nové
Amatérské j., ve spolupráci se SCHKO MK opravila
vchody na jeskyni Spirálka a v j. 13C novì
zabezpeèila vstupní partie a po Dóm Halucinací.

lan do hloubky 50 m.
Horní patra Kateøinské jeskynì, Ventarola,
Korálový závrt - lokality v konzervaci, probìhly
pouze akce za úèelem spoèítání netopýrù a kontroly
uzávìr.

2001
Ve Sklenìných dómech (vchod V1) probíhal
prùzkum Olovrantu, odboèky asi 10 m za vstupními
dveømi do Sklenìných dómù, podaøilo se podejít
závìreèný sintrový vodopád. Pokraèuje zde kopání
smìrem vzhùru do pøedpokládaných komínù. Dále
byl vyklízen starý materiál ze zadních partií
Sklenìných dómù a zamìøován polygon pro novou
mapu. Mapování probíhalo také na lokalitì Sklenìné
dómy vchod V2.

ZO 6-21 Myotis
2000
Èlupek  (v závrtu 200 m v. od závrtu Spoleèòák)
práce pokraèovaly na dnì pod vstupní propastí a v její
j. odboèce, byla vyklizena horizontální, asi 5 m
dlouhá chodba, která se lomí doleva a smìøuje dolù.
Práce byly ztìovány zvýenou koncentrací CO2,
vzduch byl odsáván vývìvou na povrch.
ïár - ponor Závrt v Brusné - pokraèovalo
roziøování otvoru, kudy odtéká voda.
Propástka  zaèalo kopání sondy na úrovni spodní
podesty.
Èlenové ZO provedli vyèitìní stìn jícnu Macochy
a jejího okolí od odpadkù, spolupracovali na uzávìøe
Amatérské j.

2002
Sklenìné dómy (vchod V1)  na lokalitì Olovrant
byl objeven Pavelkùv dómek, který je po celém
obvodu uzavøen, v Rumové síòce bylo postoupeno
za ebro, za kterým se strop zvedá prudce nahoru,
celková délka Rumové síòky je nyní asi 7 m.
Sklenìné dómy (vchod V2)  prùzkum byl zamìøen
na Horní dóm, prùstup do níe poloených prostor
v tzv. Janzenovì kukátku nebyl úspìný.
V Punkevních j. byl umýván Masarykùv dóm bìhem
hlavní turistické sezóny.

2001
Èlupek (905 A) - pokraèovaly práce na dnì vstupní
achty a vyklízení sedimentù.
ïár  pokraèovalo roziøování odtokových
kanálkù.
Propástka  probíhalo èitìní chodeb, revize stavu
pøístupových cest a achty.
Èlenové ZO pokraèovali v èinnosti v muzeu ve
Vilémovicích, zúèastnili se pravidelného èitìní stìn
Macochy a jejího okolí, èitìní stìny Nagelovy
propasti ve S- j. tlakovou vodou.

2003
Sklenìné dómy (vchod V1) - Olovrant - hydrotìba
probíhala na dvou místech: smìrem k Rumové síòce
a pod Pavelkovým dómkem. Smìrem k Rumové
síòce se vak chodba zaplavovala vodou, která písky
prosakuje z Punkvy. Práce musela být zastavena,
i kdy podle výsledkù mìøení zbývají k propojení
obou èástí necelé 2 m. Pod Pavelkovým dómkem se
podaøilo postoupit asi o 2 m smìrem kolmo na
Sklenìné dómy. Rumová síòka - hydrotìbou se
podaøilo postoupit za ebro, kde se po pravé stranì
otevøela mení prostora o rozmìrech 3 x 1 x 1 m
smìøující k Olovrantu. Smìrem ke Katedrále
pokraèuje nevýrazná puklina, která byla roziøována
a do vzdálenosti 2 m.
Sklenìné dómy (vchod V2)  probíhala výmìna

2002
Èlupek (905 A) - pokraèovaly práce na dnì vstupní
achty a vyklízení sedimentù, byly objeveny dalí
volné prostory.
ïár  pokraèovalo roziøování odtokových
kanálkù, byly zastieny volné pukliny zatím
neprùlezných profilù.
Závrt Agris - úklid okolí ponoru a jeho vyèistìní,
bylo zahájeno hloubení svislé achty, v hloubce 4 m
zastieny trativodné kanály protékané vodním tokem,
po rozíøení tìsných puklin bylo postoupeno do
vzdálenosti cca 20 m, kde byla zastiena vodní
hladina sifonu.
Èlenové ZO dále roziøovali muzeum ve
Vilémovicích, zúèastnili se èitìní stìny Macochy
pod horním mùstkem a jejího okolí.

2000 ?

ZO 6-20 Moravský kras
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ústí do Jurikova dómu.
V Jeskyni v Temných skalách uèinìn neúspìný
pokus o vytvoøení pohodlnìjího vstupu na lokalitu.

2003
Èlupek (905 A) - pokraèovalo vyklízení sedimentù.
ïár - ponor - jarní povodnì zcela zanesly dosud
vyklizené prostory, byly znovu zahájeny otvírkové
práce.
Závrt Agris - sifon byl pøekonán za pomoci èerpací
techniky, tìce prùchodnými chodbami se za pomoci
pyropatron podaøilo proniknout do vzdálenosti asi
200 m, místy byly zastieny volnìjí komínovité
prostory.
Muzeum ve Vilémovicích bylo dále roziøování,
probìhlo jarní a zimní èitìní Macochy a okolí.

2002
V ZAJ se na nìkolika akcích pokraèovalo v hloubení
hydrotermálního vývìru U Krokodýla. Pro AOPK
ÈR provádìla ZO likvidaci èásti chodníku v j. cípu
Veselé j., byla odstranìna umìlá naváka pod
chodníkem do hloubky cca 3 m. Hledání tzv.
Michalovy j. známé pouze z krátké zmínky
v historické literatuøe bylo neúspìné. Soubìnì byla
prolongována Eustachova trubice a hledáno její
propojení do Veselé j.
V Jeskyni v Temných skalách byla provedena
pouze montá møíe.

ZO 6-23 Aragonit
1. pol. 2000  souèást minulé zprávy.
2. pol. 2000
Ve Zbraovských aragonitových j. (dále jen ZAJ)
byly prolongovány lokality Eustachova trubice
a U Krokodýla. Pro AOPK ÈR provedla ZO
vyèitìní zakládky z pukliny U Støevlíka, èím byla
odhalena neporuená výzdoba na stìnách.
Pøedpokládaného prùhledu do Gallaova dómu se
nepodaøilo dosáhnout. V Jeskyni v Temných
skalách byla instalována møí do vstupního otvoru
a dále 2 ks ocelových ebøíkù.
P.g. Jiøí Stáhalík podal pamìový popis
nezdokumentované Jurikovy j. znièené tìbou
vápence
v lomu
hranické
cementárny
a zdokumentoval mineralogickou výplò rudní íly
v geologické porue Køtitelnice v ZAJ. Torzo
tektonické mapy s vymapovanými poruchami
Køtitelnice, Opony a Jeskynì smrti je uloeno
v archivech ZO a ZAJ.
Po celý rok probíhala oficiální veøejná sbírka na
èinnost ZO, zapeèetìná pokladnièka byla instalována
na návtìvní trase ZAJ.

2003
V ZAJ se prolongovala Eustachova trubice, bylo
objeveno její propojení do Jeskynì Pod podlahou.
Pokus o proraení sintrové ucpávky v jezírku
v Bezejmenné j. se nepodaøil z dùvodu vysoké
koncentrace CO2, který se nepodaøilo obvyklými
prostøedky odsát. Z prostory Béèko byla vyklízena
rubanina z dob objevitelských prùzkumù ZAJ,
prohlubováno dno a roziøován vstup do prostory.
Pro AOPK ÈR dokonèila ZO výklizy deponií
pùvodního zpøístupnìní z Veselé j. o celkové kubatuøe
cca 4,5 m3.
V Jeskyni v Temných skalách byla obnovena
intenzivní kopáèská èinnost pod vedením Libora
Mórocze. Vstupní achtice byla prohloubena na cca
-11 m, dále byla vymìnìna horní èást møíe a novì
ukotveny ebøíky.
ZO spolupracovala pøi zajitìní metodických cvièení
HZS v Hranické propasti a v ZAJ.
M.Gerl a M. Novák pracovali za pomoci ostatních
èlenù ZO na odborném úkolu Identifikace pùvodu
zneèitìní aragonitové výzdoby na útvaru Opona
v ZAJ. Speleologické expedice do Slovinska, která
se uskuteènila ve spolupráci se Slovinskou
speleologickou spoleèností  Jamarski klub Temnica,
se zúèastnili M.Gerl a M.Novák.
Prùbìnì byl provádìn výzkum meteorických
a minerálních
vod
Hranického
krasu,
gamaspektrometrická mìøení v ZAJ, výzkum
hydrotermálních sintrù a inventarizace gejzírových
stalagmitù v ZAJ (M.Gerl, F.Travìnec)
a vyhledávání historických materiálù o Hranickém
krasu. F.Travìnec se podílel na speleopotápìèském

2001
V ZAJ se pokraèovalo v prolongaci Eustachovy
trubice a byl zahájen výkop v jiním cípu Veselé j.,
kde po povodni v r. 1997 dolo k poklesu návtìvního
chodníku.
Pro AOPK ÈR provedla ZO likvidaci èásti zakládky
rubaniny pøi s. stìnì Køiovatky v ZAJ, z návtìvní
trasy bylo odstranìno cca 10 m 3 nepùvodního
materiálu. Pøi mapování Objevitelského komína ZAJ
o délce 42 m bolo objeveno jeho paralelní
pokraèování nazvané Komín geologù, které rovnì
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prùzkumu Hranické propasti (døíve Propast)
organizovaném ZO 7-02 Hranický kras.

pro plánované roziøování plazivky do Igorovy
propástky. Zároveò byl pomocí Hilti patron rozíøen
pøístup k plazivce.
V Krásnohorské j. (Slovenský kras) byl proplaván
sifon Trienèanov do vzdálenosti cca 110 m za úèelem
znovu zpøístupnìní prostor za ním a revize objevù
z 80. let.
Èlenové ZO se zúèastnili expedice do rakouského
pohoøí Totes Gebirge, do oblasti Padis v Rumunsku,
expedice do Slovinska na Kanin do vertikály
Vrtiglavica-Vertigo a do systému Cernelsko Brezno,
kde bylo dosaeno -1000 m.

ZO 6-25 Pustý leb
2000
Byla vydána odborná monografie Amatérská
jeskynì - 30 let od objevu nejvìtího jeskynního
systému v ÈR, na jejím vydání se podíleli
pøedevím èlenové ZO 6-17, 6-19 a 6-25 ve
spolupráci s dalími odborníky.
Nová Amatérská j. - byl úspìnì proplaván 7. sifon
a postoupeno o dalích cca 50 m smìrem ke
Sloupsko-oùvským j., souèasnì byly zmapovány
objevy na konci vintocké odboèky z minulého roku.
V Kalcitovém dómu byla s negativním výsledkem
provedena pachová zkouka na komunikaci s jeskyní
Sloupské Vintoky. Probíhal prùzkum partií za sifony
- byl vylezen komín ve velkém dómu na zaèátku
oùvské odboèky a dosaeno výky cca 70 m nad
aktivním tokem Sloupského potoka, nalezeno dalí
pokraèování oùvské odboèky v délce cca 150 m
konèící sifonem, Kalcitový dóm na konci Vintocké
odboèky byl zamìøen vùèi povrchu radiomajákem,
byla poøízena fotodokumetace prostor mezi 1. a 5.
sifonem. Pøi prùzkumu dalí na Z vedoucí odboèky
z hlavního koridoru bylo objeveno pøes 200 m nových
chodeb smìøujících z. smìrem. Pøi potápìèském
prùzkumu sifonu v oùvské odboèce se podaøilo
proniknout do vzdálenosti 50 m, kde je sifon
neprùchodnì uzavøen sedimenty, byla zmapována
oùvská odboèka a uèinìn pokus o prolongaci
v odtoku z 2. sifonu.
Spodní patra oùvských j. - zpøístupnìní
a pøípravy na potápìèský prùzkum sifonu v Palmové
propasti, bylo objeveno a zmapováno krátké støední
patro v Palmové propasti. V sifonu na jejím dnì se
smìrem na J podaøilo objevit asi 40 m zaplavených
úzkých puklinovitých chodeb. Dalí postup v tìchto
místech je nemoný. V sifonu pøi její s. stìnì bylo
proplaváno cca 20 m, postup byl zastaven
v neprùlezném komínku. Pøi potápìèském pokusu
v odtokové chodbì z Èerné propasti bylo zjitìno,
e tato hladina komunikuje se známými prostorami
pøed Vodním dómem mezi Èernou a Palmovou
propastí. Na podzemním toku Punkvy ve Východní
macoské vìtvi byl revidován a zmapován prùbìh
Punkvy od Zadního jezera smìrem proti proudu.
Sloupské Vintoky - údrba lokality a obnovení
pøístupu k sifonu áby. Do sifonu áby bylo nataeno
PE potrubí pro zajitìní dodávky vzduchu pro vrtaèky

2001
V Amatérské j. probíhal výzkum zadních partií
Sloupského koridoru a speleopotápìèský prùzkum
podzemního toku Punkvy, byl zamìøován hlavní
polygon Bìlovodské vìtve a prùbìhu Macoského
koridoru.
Punkva  probíhalo mapování. Po dohotovení mapy
a obnovení prùzkumu smìrem proti proudu dolo
k postupu a na 566. m, kde se po objevu malého
komína s volnou hladinou podaøilo vynoøit v rozsáhlé
prostoøe nazvané Èokoládovna. Jedná se o dómovitou
prostoru rozmìrù 5 x 12 m vyplnìnou jezerem,
zaklenutou ve výi 2  6 m stropem. V jejím sz. cípu
se ve výce asi 5 m nad hladinou nalézá okno, dalí
moné pokraèování suchých èástí. Ve Studni
Høbitovního kvítí bylo dosaeno hloubky 34,5 m, kde
podzemní Punkva pokraèuje dále úzkou chodbou.
Dále byl proveden neúspìný pokus o spojení Studny
a prostor za ikmým dómem  dolo pouze k objevu
30 m dlouhého tunelu.
olimova mísa - v jv. cípu olimovy mísy, v hloubce
13 m se podaøilo postoupit nevelkou (0,8 x 1 m),
ikmo uklonìnou chodbou dále. V hloubce 16 m se
profil mírnì zvìtuje, chodba vak dále klesá a do
22 m, kde pøechází do tunelovité horizontální chodby
o íøce 2  3 m a výce 1  2 m, která vede
v hloubkách oscilujících mezi 20  22 m. Svým
charakterem se chodba blíí prostorám známým
z druhé strany  z Podzemního vývìru Punkvy,
hloubkovì situace rovnì odpovídá. Postup byl
ukonèen na 40. m chodby, k pøedpokládanému
spojení chybí tedy cca 100 m.
Sloupský koridor - pokraèoval lezecký prùzkum
v oùvské odboèce za 2. sifonem, podaøilo se
postoupit o asi 15 m výe oblezením èásti pøevisu
bránící postupu úzkými blátivými komíny. Nejvyí
místo se nachází zhruba 70 m nad podzemním
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øeèitìm Sloupského potoka, prùmìr komína èiní
kolem 20 m, je vidìt jetì asi dalích 20 m vysoko
do stále se zvìtující prostory s horizontálním
pokraèováním. Byly rovnì prozkoumány nové
prostory pod vodou  odtoková èást 2. sifonu, kde se
podaøilo sestoupit ikmo uklonìnou nepøíli irokou
chodbou asi na 20. m do -12 m, kde se objevuje pìkná
tunelovitá chodba rozmìrù 2 x 1,5 m. Sifon vede jetì
o 20 m dále, kde se v hloubce 14 m lomí do vzestupné
èásti, která je vak na zaèátku zúena nahlouèením
kulmských valounù.
6. sifon - po 50 m od hladiny 6. sifonu se lze vynoøit
v prostoøe objevené ze 7. sifonu, tedy v jezírku,
obklopeném kolmými stìnami rozmìrù cca 2 x 5 m
o výce asi 10 m.
Vintocká odboèka - v mohutném komínì v dómu
Bezpeènostních smìrnic byl po vylezení asi 18 m
objeven dóm s bìlostnou výzdobou a nìkolika
dalími výraznými komíny, rozmìrù pøiblinì 30 x 10
x 15 m s dalím pokraèováním, kde se po pøekonání
10 m stupnì podaøilo proniknout do síòky rozmìrù 6
x 4 m s výrazným komínem, v kterém se podaøilo
vylézt do výky 30 m. Objevy byly zmapovány a do
komína byl transportován radiomaják, aby mohly být
prostory pøesnì zamìøeny z povrchu.
Èlenové ZO opìt navtívili Slovenský kras,
Rumunsko, zúèastnili se mezinárodního setkání
jeskyòáøù v Bad Mitterndorfu (Rakousko,
Steiermark).

výce 20 m ústil do horizontálního patra. Èlenové
ZO se podíleli na tvorbì nové mapy, zmapovali
3 800 m chodeb.
2003
Amatérská j. - èinnost soustøedìna na otvírku
nového vchodu do koncových partií Sloupského
koridoru ve Vintocké odboèce. V jarních mìsících
pronikli dva potápìèi do zmínìného komína a umístili
zde permanentní radiomaják. Na povrchu bylo pøesnì
lokalizováno místo budoucí achty a v létì byly
zahájeny výkopové práce. V prùbìhu roku bylo za
pomocí støílení a kopání postoupeno do hloubky cca
12 m.
V prosinci byly objeveny a zdokumentovány nové
prostory v oblasti Pøedmacoského sifonu. Ve
spolupráci se ZO 6-09 Labyrint probíhal
speleopotápìèský prùzkum Spodního jezírka
v Macoe a j. Stovka, kde se podaøilo proniknuty
dále proti proudu a dosáhnout závalu na 550. m
v hloubce 50 m.
Dva èlenové ZO se zúèastnili speleopotápìèské
expedice do Mexika na poloostrov Yucatan, kde
objevili pøes 1000 m chodeb v Cenote Cangrejo.
V kvìtnu probìhl tradièní výjezd do Maïarska do
Aggteleckého krasu. V srpnu se uskuteènila týdenní
expedice do Èerné Hory, pøi které byly objeveny nové
prostory v jeskyni Djalovica. Èlenové ZO se
zúèastnili rakouské expedice do pohoøí Totes Gebirge
a podíleli se na zamìøení horních pater jeskynì
Skalistý potok vùèi povrchu pomocí radiomajáku.
ZO organizaènì zajiovala kurz jeskynního potápìní
poøádaný v Rudici.

2002
Amatérská j. - Sloupský koridor  Punkva Konstantní pøítok - byl proveden prùzkum Velkého
dómu a nalezeno velmi úzké pokraèování v jeho
spodní èásti. V hloubce 37 m byla zastiena vìtí
chodba.
Pøedmacoský sifon - mapování Západního
Macoského koridoru, mìøení hlavního polygonu na
Bílé vodì a nivelace hlavního polygonu.
Èlenové ZO navtívili Maïarsko, zúèastnili se
expedice do rakouského pohoøí TotesGebirge, J.
Sirotek se zúèastnil týdenní speleopotápìèské
expedice do Francie do oblasti Dordogne a Lot.
V Emergence du Ressel se podaøilo dvojici Husák,
Sirotek pøekonat èeský rekord dosaením vzdálenosti
1 200 m v hloubce pøes 60 m v prvním sifonu.
Rumunsko - hlavním cílem byl detailní prùzkum
a lezení komínù v j. Humpleu v tzv. Active Gallery
a mapování obøích dómù v pøední èasti jeskynì. Byl
vylezen komín za tzv. pátým polosifonem, který ve

ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno
2001
Bylo dokonèeno zaskruování vstupní achty j.
è.1410A Novodvorský Ponor (Ponorný Hrádek).
ZO spolupracuje je ZO 6-12, ve spolupráci s OS SSS
Badizer uskuteènila ZO expedici do Slovenského
krasu.
2002
ZO uspoøádala expedici do Slovenského krasu.
Zástupci ZO se zúèastnili tìchto akcí ÈSS: oblastní
shromádìní, Speleofórum. ZO spolupracuje se ZO
6-12.
2003
Probíhalo kopání v j. Novodvorský Ponor, èlenové
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ZO spolupracují se ZO 6-12 a zúèastòují se výzkumu
v j. Býèí skála. ZO uspoøádala dalí expedici do
Slovenského krasu a do Rumunska.

Zaloena v r. 2002. Provádìla rekognoskaci terénu,
vyøizovala pronájem pozemku na umístìní základny.
Cílem ZO je proniknout do dosud neobjevených
krasových prostor v oblasti Josefovského údolí.

ZO 6-27 pøi NP Podyjí
2001 a 2002
Probíhalo mìøení mikroklimatu a pohybù skalních
blokù na lokalitì Ledové sluje. Mìøení byla
provádìna jednou mìsíènì, data jsou uloena na
Správì NP Podyjí. Výsledky mìøení pohybù skalních
blokù byly odevzdány Ústavu struktury a mechaniky
hornin.
Èlenové ZO se v zimním období aktivnì podíleli na
sèítání netopýrù v podzemních prostorách na území
NP Podyjí.
Ve vstupu sklepa u Judexova (Batova) mlýna, který
je pravidelnì vyuíván jako úkryt netopýrù, byla
instalována møí a zámek.

2003
ZO vytipovala vhodná místa k proniknutí do
podzemních prostor, na základì domluvy s Lesy ÈR
reviduje vstupy do tol, provádí pravidelné mìøení
teploty, geologický prùzkum, zkoumá kvalitu vod.
Bylo zkoumáno podzemí pod starou radnicí
v Ivanèicích.
ZO 7-01 Orcus
2001
Pokraèovala chiropterologická sledování na
zimovitích v j. Moravskoslezských Beskyd,
oputìných dùlních dílech Jeseníkù a Oderských
vrchù. Novì byly lokalizovány doly na Andìlské hoøe
a dvì mení toly u vesnice Tvrdkov.
Na základì grantu MP ÈR byly provedeny
záchranné práce ve vstupní achtì è. 1 dolu Záluné,
kde byly z hloubky 60 m odstranìny tuny odpadkù
zaplòující hlavní netopýøí vletový otvor do spodních
pater a prùlez byl opatøen uzavíratelnou møíí, u ústí
dolu byla umístìna velkoobjemová popelnice. Èásti
spodních pater byly vystrojeny ocelovými ebøíky,
zahájeno bylo mapovaní se zaznaèením míst výskytu
netopýrù.
V zimoviti Èerný dùl byl vybudován møíový
uzávìr hlavního vstupu
V oblasti Hutiska byl proveden prùzkum
pseudokrasových jevù, bylo nalezeno nìkolik lokalit
s meními podzemními dutinami do 2 m. Prolongaèní
práce probíhaly v j. Èertova díra na Èertovì mlýnì,
kde byly objeveny dalí puklinové chodby o délce
30 m.
Na høebenu Knìhynì v j. Kyklop byla odstranìna
kamenná ucpávka, v j. ánova díra byly zahájeny
otvírkové práce na prùlezu do spodních pater. Byl
opraven vstupní uzávìr Knìhyòské j. a Dóm
s vodopádem byl vystrojen kovovým ebøíkem pro
bezpeèné provádìní kontrol netopýrù. V j. Cyrilka
byla instalována 2 mìøidla ke sledování dynamiky
pohybu pískovcových blokù a provádìny pravidelné
mìsíèní odeèty tìchto mìøidel.
Byl zhotoven videofilm Emine Bojir Chasar
a probíhala pøíprava vydání knihy o tée jeskyni.

2003
Èlenové ZO opìt provádìli jednou mìsíènì mìøení
mikroklimatu a pohybù skalních blokù na lokalitì
Ledové sluje. V zimním období se èlenové ZO
aktivnì podíleli na sèítání netopýrù v podzemních
prostorách na území NP Podyjí.
ZO 6-28 Babická speleologická skupina
2002
V j. è.1318 Vìtrná propast a è.1319 Devítka byla
poøizována dokumentace. Èlenové ZO se zúèastnili
se èleny ZO 6-12 akce v Nízkých Tatrách na
Slovensku a akce na planinách Kanin a Monica
v Julských Alpách ve Slovinsku (prùzkum nového
území a lokalizace vchodù, prùzkum j. KM 48 a KM
18 Windy Hammer na Kaninu a j. C11 a Pretty
Woman na Monici).
2003
Vìtrná propast  po vyèerpání Sifonu I bylo
proniknuto do dalího pokraèování jeskynì o délce
130 m. Délka j. vzrostla na 350 m a hloubka na
114 m.
ZO se podílela na rekonstrukci uzávìru j. Malý lesík.
P.Vodák se zúèastnil nìkolika expedic zamìøených
na výzkum j. Èeka jama/Brezno pod Velbom
v Julských Alpách.
2002

ZO 6-30 Speleologická skupina AGGA

2002
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Hlavní pozornost byla vìnována èásti Radhoského
høebene zvané Záryje. Na jz. konci terénních stupòù
se podaøilo proniknout do jeskynì nazvané Radegast,
která má dvì patra, je 45 m dlouhá a hluboká 10 m.
Jeskynì byla zdokumentována a zamìøena.
Dalí exploraèní práce probíhaly v oblasti Lukince,
který je souèástí masivu Lysé hory. Na SZ byla
provedena dalí podrobná explorace a inventura ji
známých
povrchových
i
podzemních
pseudokrasových tvarù. Nìkolik desítek metrù pod
høebenovou èástí tohoto svahu a nad Ledovou jeskyní
se podaøilo objevit mení jeskynì Tøi vstupy a Tøi
P  délka 5 m, hloubka 7 m. V j. Cyrilka na
Pustevnách probíhaly pravidelné mìsíèní kontroly
a odeèty terèových mìøidel pro Akademii vìd ÈR,
v j. Knìhyòská se ZO podílela na instalaci dalího
terèového mìøidla pro sledování dynamiky pohybù
masivu.
V oblasti Moravskoslezských Beskyd a Javorníkù
byly chiropterologické kontroly provádìny
v jeskyních: Knìhyòská, j. Cyrilka, Ondráovy díry,
Èertova díra a v novì objevených a v zimì tìko
dostupných jeskyních Vasko na Èertovì mlýnì,
Kyklop a Mariánka na Knìhyòském høebenu a j.
Reichova díra na høebenu Radhotì.
V Jeseníkách probìhly kontroly v dolech Marie
Pomocná II a III, Ruda I a II a novì lokalizovaném
dole Tvrdkov.
V oblasti Oderských vrchù probìhly kontroly
v dolech Záluná a Záluná II, v Èerném dole, v dole
Èermná Potlachový, Olovec, Odry I, Kruberk,
Jakartovice I a II, dùl Frantiek a také v nedávno
uzavøeném dole Hermína. Po uzavøení probìhla
kontrola v dole St. Oldøùvky.
ZO uspoøádala expedici Èatyr Dag 2002, jejím cílem
bylo dokonèení dokumentaèních prací v j. Emine
Bojir Chasar Ninyj a její vyèitìní a vyklizení po
pracích v roce 2000, bylo odebráno 50 vzorkù pro
provedení mineralogických rozborù ke stanovení
genese unikátních krystalových forem. Neúspìné
prolongaèní práce probíhaly v novì objevené j.
Eskavátorová. Pøi prùzkumu okolních høebenù bylo
lokalizováno nìkolik rozsedlinových jeskyní a byly
zjitìny monosti dalích výzkumù v této oblasti
Krymu.
ZO pøipravila pìt týdenních výcvikových kurzù
speleoalpinismu pro studenty kol ochrany osob
a majetku z Ostravy, Karviné a Brna ve støedisku
Meèová v Beskydech a v Knìhyòské jeskyni, nìkolik
akcí pro televizi Nova a ÈT (j. Cyrilka, Radegast).

Probíhala pøíprava k vydání knihy fotografií o j.
Emine Bojir Chasar. Hlavní akcí byla výstava
fotografií z této jeskynì.
Èlenové ZO aktivnì pracovali v komisi pro
pseudokras.
2003
Javoøíèský kras - na poádání ZO 7-05 byly
zahájeny otvírkové práce v malém jeskynním
výchozu nad levým bøehem potoka pranìk.
Z jeskynì byly vytìeny sedimenty do hloubky 4 m,
kde se profil neprùleznì uzavøel.
Staré Oldøùvky  èlenové ZO se podíleli na
zabezpeèení vstupu do starého dùlního díla Staré
Oldøùvky, kde byl vybudován nový uzávìr nad
vstupní achtou se zabezpeèením volného vletu
netopýrù na zimovitì a na pøípravì uzávìru
a zabezpeèení dolu  jámy Anna nad Zálunou, její
zasypání bylo zastaveno jen díky naim výsledkùm
chiropterologických kontrol z minulých let.
Pseudokras Západních Karpat - høeben Lysé hory
- høeben Lukinec vyhledávání krasových jevù,
nebyly objeveny ádné nové podzemní lokality.
V j. ánova díra na Knìhyni byly zahájeny
otvírkové práce k obnovení prùlezu do spodních
partií. V j. Kyklop probìhly revizní práce a vyèistìní
vstupních èástí od spadlé suti a kamenù.
V Knìhyòské j. probìhla instalace terèového mìøidla
v hloubce 47 metrù. Pro bezpeèný sestup k tìmto
mìøidlùm a souèasnì k chiropterologickým
kontrolám byly na podzim v jeskyni nainstalovány
v nebezpeèných úsecích kovové ebøíky.
V j. Cyrilka na Pustevnách nadále probíhaly
pravidelné mìsíèní kontroly a odeèty terèových
mìøidel pro Akademii vìd ÈR .
Probíhala chiropterologická sledování ve
vytipovaných zimovitích netopýrù jeskyní
Moravskoslezských Beskyd, oputìných dùlních
dílech Jeseníkù a Oderských vrchù. Jedním ze
sledovaných cílù bylo i srovnání poètu hibernantù
v novì zabezpeèených lokalitách pøed a po jejich
uzavøení.
ZO uspoøádala expedici Troms 2003, jejím cílem
bylo pokraèovat ve výzkumných a dokumentaèních
pracích v oblasti Vassdalen v severním Norsku. V j.
L1 bylo v délce 150 m dosaeno vodního sifonu a
dalí práce zde musely být pøerueny. Na høebenu
Noeverfjelelles bylo objeveno nìkolik jeskyní
o maximální hloubce 30 m a na høebenu Grasdalen
bylo objeveno nìkolik meních jeskyní. Byla
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prozkoumána a dokumentována oblast o rozloze
40 km2. Skupina Vsetín uskuteènila v mìsíci èervnu
exkurzní akce do krasu Rumunska a v letním období
do slovenského krasu. ZO uspoøádala nìkolik
výcvikových kurzù speleoalpinismu, besed a výstav,
pokraèovaly práce na vydání knihy o j. Emine Bojir
Chasar.
Aktivní èinnost vyvíjeli èlenové ZO v komisi pro
pseudokras.

asi 100 m od j. Lièí díra nalezen závrt o prùmìru
5 m, hloubce 1,5 m. Byla zde vykopána 1 m hluboká
sonda. Práce zde budou pokraèovat.
Byl opraven vchod do j. Rasovna.
2001
V j. Za hájovnou bylo sníeno dno odtokového
kanálu od sifonu a po ústí potoka, hladina vody
v sifonu se ale nesníila natolik, aby se dalo
proniknout za nìj.
V oblasti Na Pomezí byl otevírán závrt mezi
Smrènickým propadáním a j. Lièí díra, bylo
proniknuto do hloubky 20 m, j. byla pojmenována
Nová jeskynì a byla zdokumentována. V jejím
nejniím patøe je krásná krápníková výzdoba, brèka
dosahují délky 40 cm.

7-02 Hranický kras
2000
Uskuteènily se 4 výjezdy do Hranické propasti, byli
tam sèítáni netopýøi. Èlenové ZO podnikli
individuální cesty do Egypta, Mexika a Chorvatska.
2001
Konaly se 3 brigády v Hranické propasti, kde byl
upraveno molo a prostory pro sestup do jezírka,
nìkolik výjezdù na HP, výjezd do Chorvatska
a nìkolik individuálních potápìèských akcí.

2002
Jeskynì Za hájovnou - pokus o vyèerpání prvního
sifonu v jeskyni. Za sifonem se otevøela chodba
iroká a 2 m a vysoká do 1 m. Pravou èástí (pohled
proti proudu) protékal aktivní vodní tok o prùtoku
asi 15-20 l.s-1 a ztrácel se ve tìrku ve dnì sifonu. Za
prvním sifonem se zvedá plazivka pod úhlem asi 30°
a stáèí se kolmo doprava dolù, kde konèí u vodní
hladiny. Jde pravdìpodobnì o druhý sifon zaplavený
vodou a bahnem. Èerpáním bylo odvodnìno asi 10 m
chodeb. Novì objevené prostory byly
zdokumentovány.
Nová j. Na pomezí  dno vstupní achty bylo sníeno
do hloubky 6 m v profilu 2 x 1,5 m.

2002
Probìhlo 11 potápìèských akcí na Hranické propasti,
èlenové ZO se úèastnili Speleofóra a srazù
technických potápìèù, výjezdu do Chorvatska, na
hory a uskuteènilo se nìkolik individuálních
potápìèských akcí.
2003
Uskuteènilo se 10 potápìèských akcí na Hranické
propasti, z nich nejvýznamnìjí bylo sputìní robota
Minirover Colombo MK II a ve spolupráci se ZO 609 nìkolik akcí na lokalitách v Moravském krasu.
Nìkteøí èlenové ZO úspìnì absolvovali teoretickou
èást kurzu jeskynního potápìní v Rudici.

2003
Nová j. Na pomezí - byla zabezpeèena vstupní
achta, kde docházelo k uvolòování zeminy
a kamenù.
Jeskynì Netopýrka Na pomezí - v nejniím místì
jeskynì bylo sníeno o 3 m dno zahlinìné propástky,
která má stìny erodované vodou a místy pokryté
sintrem.

ZO 7-03 Javoøíèko
Chybí zprávy do r. 2004 vèetnì, Plakát je moc
skromný.

ZO 7-05
2000
ZO se zamìøila na snahu prosadit zpøístupnìní
a vyuívání nìkterých j. v okolí masivu kopce
pranìk. Èlenové ZO se podíleli na vypracování
mnoha vìdecko-výzkumných prací.
V r. 2000 se ve zdravotnickém zaøízení MladeèVojtìchov léèilo témìø 800 pacientù ve vìku 3-15
let v 15 turnusech.

Jeskynì Za hájovnou  po dlouholetém kopání
dolo k objevu pokraèování jeskynì. Nové prostory
tvoøí puklina dlouhá pøes 50 m a vysoká a 8 m, má
krásnou výzdobu, v sedimentech bylo nalezeno
mnoho kostí savcù.
ZO 7-04 Sever
2000
Pøi povrchovém prùzkumu byl v oblasti Na pomezí,
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2001
ZO provozovala Dìtskou léèebnu se speleoterapií,
v r. 2001 zde bylo léèeno 703 dìtí, byla provádìna
prùbìná údrba objektù. Pokraèoval prùzkum okolí
léèebny s úmyslem vyhledat lokalitu s vhodnou
jeskyní vyhovující poadavkùm provozování
speleoterapie.

2003
Jeskynì Pouová - bylo zakoupeno nové vibraèní
èerpadlo, které vyèerpá vodu do výky 70 m
a mnoství 450 l za hodinu. Kopání pokraèovalo ve
spolupráci se ZO 6-15, bylo postoupeno asi o 3 m.
Souèasná hloubka jeskynì je asi 45 m o profilu asi
4 x 2 m. Nad jeskyní byl udìlán nový elezný rot
s uzamykatelným poklopem a opravena zastøeovací
konstrukce.
Na podzim byla uskuteènìna exkurze do historického
podzemí Pøíbora. Bylo vak zjitìno, e to nejsou
podzemní chodby, nýbr kanalizace.
V zimì byla provedena kontrola jeskynì na výskyt
hibernujících netopýrù, ale v Pouové jetì nejsou,
nacházeli se jen v prùzkumné tole na Kotouèi a ve
tolách výzkumného ústavu uhelného u Blýcherova
lomu.

2002
ZO provozovala Dìtskou léèebnu se speleoterapií,
v r. 2002 zde bylo léèeno 643 dìtí, byla dokonèena
plynofikace objektù Vojtìchov, nadstavba objektu
koly a herny a kompletní rekonstrukce ubytovací
èásti. Byl proveden geofyzikální, karyologický
a speleologický výzkum a prùzkum na pøiléhajících
krasových lokalitách.
2003
ZO zajiovala plynulý chod léèebny, bylo zde léèeno
685 dìtí. V j. nad Divokým lábkem a Ve tole byl
proveden dlouhodobý monitoring mnoství radonu.
Ve spolupráci se ZO 7-01 a 7-03 ZO provádìla
prùzkum zamìøený na objev jeskyní ve svahu
pøiléhajícím k léèebnì.

ZO 7-08 Sovinec
2001
Na hradì Sovinec byli sèítáni netopýøi, probíhalo
zde podrobné studium pùvodní ploiny na horním
hradì, byly zde odkrývány krapy.
Byla vyhledávána dokumentace k puklinové jeskyni
objevené v r.1959 pøi tìbì na lokalitì Sovinec  lom.
Zapoèalo podrobné zpracování výskytu starých
dùlních loisek, která spadala pod správu Øádu
nìmeckých rytíøù v okolí Sovince.

ZO 7-07 Ostrava
2000
Probíhalo usilovné kopání v j. Pouová na
tramberku, bylo zde vytìeno 125 t materiálu.

2002-2003
Sovinec-hrad  pravidelná mìøení hladiny prùtoèné
studny v Podzemní chodbì v hradním pøíkopu,
sledování tektonické linie v s. èásti hradu
v návaznosti na hydrologii sovineckého devonu
a historické podzemí.
Sovinec-lom  pokraèovaly práce v koncové èásti
100 m puklinového koridoru v jeskyni è. 4
(Paledová), pravidelné mìøení teplot a sledování
netopýrù.
Pozornost ZO se zamìøila na dùkladné studium
historického dolování a registraci lokalit s pozùstatky
dùlní èinnosti v podhùøí Jeseníkù.

2001
Na tramberku byl poloen el. kabel a k jeskyni,
vybetonován úkryt pro vrátek, pøedìlána tìní vì.
Pokraèovala tìba v j.Pouová, bylo dosaeno
hloubky 38,5 m.
2002
Jeskynì Pouová  po vyøeení systému èerpání
deové vody z propasti se pokroèilo o 3 m do
hloubky, vytìilo se pøiblinì 24 m3 jílu. Jeskynì se
stala statická, vìtrání po støelbì je zajitìno pomoci
vìtracího potrubí. Z jeskynì bylo pøed tìením
vytaeno mnoho ab, èolkù, broukù a mnoho
pøedmìtù od koukajících turistù.
ZO uspoøádala nìkolik dalích akcí, napø. nácvik
záchranné èinnosti v Jeseníku, kde se trénovalo
oivování a transport zranìného. V týdnu od 13.-18.8.
èlenové ZO pomáhali v oblastech zasaených
povodní (v Èeských Budìjovicích, v elektrárnì pod
Støekovem u Ústí nad Labem).

ZO 7-09 Estavela
2000
Pokraèovalo úsilí o získání výjimky na èinnost
v Javoøíèských jeskyních. Èinnost byla zamìøena na
mení jeskynì a exkurze.
Byly dokonèeny mapovací práce na lokalitì
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u Èelechovic na Hané a pøíprava dokumentace
k publikaci.
Na lokalitì j. ve Hvozdecké hoøe u Vojtìchova bylo
dokonèeno mapování a objevena 5 m dlouhá
chodbièka spojující malý komín ve Vstupní chodbì
se sv. rohem Východní sínì. Celková délka j. je nyní
31,5 m.
Èlenové ZO navtívili krasové oblasti Maïarska,
Slovinska a Chorvatska (Istrie, Pazin, oblast Puly).

pranìk - pokraèoval prùzkum exokrasu, byly
vyhledávány krasové jevy s cílem nalézt ponorové
èásti Javoøíèských j. Objevené jevy byly
dokumentovány, pøípadnì zamìøeny, byla
vypracována souhrnná zpráva.
Jednotliví èlenové se zúèastnili exkurzí do krasových
oblastí Slovenska a zejména Rakouska. Zde byl
studován kras v oblasti masivu Ötscher a dále
v oblasti jezera Wolfgangsee, kde byl proveden
prùzkum vertikálního odvodòování planiny Postalm.
Ve spolupráci s pracovníky Katedry geografie
Univerzity Bucuresti byl studován kras planiny Padis
a okolí.

2001
Pokraèovaly sondání práce v j. ve Hvozdecké hoøe,
ve v. rohu Východní sínì byla objevena chodbièka
dlouhá asi 3 m, zatím konèící sedimenty.
Na høebeni praòku bylo bezúspìnì pátráno po
prùvanových místech v prostoru mezi s. koncem obce
Vojtìchov a Vzteklým líbkem.
Rekognoskaèní práce probíhaly na lokalitì Rachavy
u Kováøova.
Èlenové ZO podnikli nìkolik exkurzních cest do
krasových oblastí Evropy.

ZO 7-10 Hádes
2000
ZO provedla øadu prùzkumných prací v oblasti
Zlatých Hor a Jeseníkù.
Zlaté Hory  fotodokumentace nultého
prùzkumného patra, fotodokumentace Srnce,
zahájení zmáhání achtice do stropu toly pod MH I.
Hranièná  spoleèné profárání toly s èlenem ZO
Hajcman, pøístupná tolová patra a nadpatøí, pod t.
patrem ve zatopeno do hloubky 125 m.
Zálesí  prùnik do tøí horizontù komplexu 3. patra,
èásteènì zatopeno, stav výztue je ve patném stavu,
do vìtiny systému nelze proniknout.
Horní Mìsto  prohlídka propadliny na poli (dùl
Nemischl), navreno zasypání.
V. táhle  s RNDr. Veèeøou z ÈGÚ zamìøena
neznámá tola na bøidlici, navreno zachování
a osazení møíí.
Branná-leglov  vìtrací do vrchní chodby dolù
Caroli a Hubert, z dùvodu nebezpeèí navreno
zasypání ústí.
M.Vrbno  prùzkum tol na Fe, celkem profárány 2
toly, byli sèítáni netopýøi.
Petøíkov  prùzkum dolù na grafit a pyrit tzv. stø.
tola, objeveno torzo stroje na úpravu grafitu.
Verníøovice  prùzkum Fe dolu Kiesgrund z 18. stol.,
objeveny zatopené sály.
Ludvíkov  profárání s. a j. vìtve bezejmenného dolu
pøístupného komínem, objeven døevìný syp, lutny,
ocel. necky.
N.Tìchonovice  bøidlicový dùl Panny Marie,
získána dùlní mapa, dùl kompletnì profárán.
Jeseník-Dìtøichov  rekognoskace terénu, nalezen
starý dùlní systém na Fe rudy z 16. a 17. stol.
Na vìtinì lokalit byla poøízena fotodokumentace.

2002
Protoe výjimka byla udìlena pouze v omezené
podobì pro výzkum na nìkterých lokalitách na
povrchu, èinnost se tak opìt zamìøovala zejména na
prùzkum meních jeskyní a èinnost exkurzní.
Na høebeni praòku bylo pátráno po prùvanových
místech v prostoru mezi severním koncem obce
Vojtìchov a Vzteklým líbkem a v údolí praòku
smìrem ke Zkamenìlému zámku. Prùzkum probìhl
i v oblasti jeskyòky è. 15 dle Louèkové-Michovské
(1964), ale ani zde nebylo dosaeno úspìchu.
Ve spolupráci s Katedrou geografie PøF UP Olomouc
byly podrobnì mapovány povrchové krasové jevy
v oblasti pomocí GPS a poøízena podrobná
fotodokumentace.
Na lokalitì j. ve Hvozdecké hoøe u Vojtìchova
v Javoøíèském krasu pokraèovaly sondání práce. Byl
získán lepí pøístup do 3 m dlouhé chodbièky,
objevené v roce 2001 ve v. rohu Východní sínì
a chodbièka byla zmapována.
Probíhaly rekognoskaèní práce na lokalitì Rachavy
u Kováøova ve spolupráci se ZO 7-05 s cílem provést
zmapování prostor v ponoru Kováøovského potoka
a tyto prostory prolongovat smìrem k j. Soví oèi
a vyvìraèce.
2003
Vzteklý líbek, Vedmochovské sedlo a okolí v SPR
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2001
Èlenové ZO navtívili 15 bøidlicových dolù v oblasti
Klokoèova, Oder, Èermné, Èermenského mlýna,
Budiova, Svatoòovic, Starých Oldøùvek, Nových
Tìchonovic a Záluné. V dole Chránìný Black Hill
byla provedena fotodokumentace a orientaèní
mapování. Byly navtíveny polské arzénové
a polymetalické doly na lokalitì Stolec a Zlaty Stok
a poøízena fotodokumentace. V prùbìhu roku
probìhla øada dalích meních akcí.

ZO 7-11 Barbastellus
1998-2000
Vrch Jizbáò  v r. 98 pokraèovaly otvírkové práce
na jeskyni 3b, byl rekonstruován vzduchový rozvod.
Byly odkryty pukliny s prùvanem a krápníkovou
výzdobou. V r. 99 dolo k velkému závalu a zruení
horního patra jeskynì. Práce pokraèovaly v jeskyni
è. 1, její délka koncem r. 2000 byla 15 m.
I nadále pokraèovalo pravidelné zimní sèítání
netopýrù na lokalitách Severní Moravy. Na základì
grantu MP byla provedena kontrola vech lokalit
v Jesenické oblasti a zahájena spolupráce s AOPK
Olomouc a ref. P okr. umperk a Jeseník se
zamìøením na kontrolu provádìní zabezpeèování
lokalit z hlediska ochrany netopýrù. ZO spolupracuje
na prùzkumu ivota netopýra uatého s Wroclavskou
univerzitou.
V r. 98 byla provedena celková rekonstrukce
základny ZO. Obzvlátì starí èlenové pracovali
s velkým nadením, vidouce se pøi zasloueném
odpoèinku v jeskyòáøském dùchodu, jak na krásné
základnì nostalgicky vzpomínají na jeskyòáøské
mládí u holby piva a dobré moravské slivovièky.
Zatím ani kapku!

2002
Bylo zorganizováno nìkolik brigád na úpravì terénní
základny v Dolním Údolí. Hornické muzeum bylo
doplnìno o nìkolik exponátù. ZO podnikla výpravu
do bøidlicového dolu Vít a Kocián u Dolní Moravice,
v odlehlé dobývce byla nalezena malá døevìná
korýtka a ocelový sekáè (19. ? stol.), které byly
umístìny v hornické expozici v pøízemí terénní
základny. Byla zmapována horní patra elezorudného
dolu Srnec u Zlatých Hor. Jednotlivì navtívili
nìkteøí èlenové pískovcový dùl u Poniklé, Kaperské
hory a novì zpøístupnìný uranový dùl v polském
Kletnì. ZO uspoøádala exkurzi na Slovensko
do oblasti Roòavy a Krásné Hôrky, øada dolù
v oblasti byla pomìrnì nedávno likvidována.
2003
Èlenové ZO navtívili bøidlicové doly Oderských
vrchù v oblasti Svatoòovic a Záluné, kde byla
pouita jednolanová technika, jeskynì a podzemní
pískovcové doly v oblasti Bozkova a Poniklé
v souèinnosti s místními speleology, Rudolfovu tolu
v Praze, podzemní zámeènické dílny Branická skála,
oputìný podzemní písník a sklad zeleniny Bílý kùò
a podzemní nacistický velín pod Kbelským letitìm.
Jednotlivì pak navtívili èlenové skupiny øadu
podzemních lokalit po celé republice. Mimo jiné to
byly podzemní kaolinové výklizy v Nevøeni
a Hosínì, elezorudné doly v Chrustenicích a Mníku
pod Brdy a pískovcové lokality na Svitavsku
a Velenicku.
Byla zdokumentována
podzemní vleèka
z kaolinového výklizu u Vidnavy o délce 360 m
a podzemní kouøovod u Oskavy o délce 161 m.
Zprávy o tìchto prùzkumech byly publikovány ve
sborníku Montanisticko-geologického nadaèního
fondu Terra, vydávaném ve spolupráci s jesenickou
poboèkou ÈGS. ZO navtívila Slovensko, oblast
v okolí Lubietové.

2001-2003
Jizbáò - poèátkem r.2001 byly z bezpeènostních
dùvodù ukonèeny otvírkové práce na jeskyni è. 1.
Byly obnoveny práce na studni na lokalitì Jizbáò
u Doleèek, do r. 2003 bylo dosaeno délky 17 m.
Koncem r. 2003 byl upravován pøístup k jeskyni è.
2 za pomoci bagru a této techniky bylo vyuito na
otevøení Hanuovické jeskynì.
Zimní i letní sèítání netopýrù bylo provádìno
v oblastech Hrubého Jeseníku, Králického Snìníku
a pøilehlé èásti Orlických hor.
Na základì grantu MP bylo møíemi zabezpeèeno
nejvìtí zimovitì netopýrù v okrese umperk, tola
Maøka v Bohdíkovì. Okolí bylo oploceno a na
pøístupové cestì byla umístìna informaèní tabule. Na
ádost CHKO Jeseníky byl proveden prùzkum
neovìøených zimovi ve starých dùlních dílech
lokality Ulrichberg v prostoru navrhované PP Jelení
cesta toly. Bylo objeveno 9 tol, které jsou
významnými zimoviti. Ve spolupráci s Grafitovými
doly Velké Vrbno byl proveden chiropterologický
prùzkum toly Barborka.
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ZO 7-13 Hajcman
2000
ZO spolupracovala se ZO Orcus a Freatic. Pokraèoval
prùzkum jámy è. 1 a è. 4 v lokalitì Velká Støelná.
Z dùvodu bezpeènosti byly v dole Black Hill
v Èermné ve Slezsku vytahány nýty, rouby a skoby.
Bylo zde zkontrolováno zatopení vývozní zadní toly.

Komise pro speleoterapii
MUDr. Pavel Slavík  pøedseda komise
2001
Na výzvu kliniky plicních chorob v nemocnici
v Bohunicích v Brnì byla posouzena j. Výpustek
z hlediska vhodnosti pro speleoterapii. Po provedení
orientaèního mìøení fyzikálních vlastností jeskynního
mikroklima s ohledem na hladiny radonu a
dceøinných produktù v souvislosti s výskytem
lehkých iontù a na pøítomnost tìkých kovù v ovzduí
bylo konstatováno, e po urèitých úpravách by bylo
moné v j.Výpustek speleoterapii provádìt. Muselo
by tomu pøedcházet roèní monitorování prostøedí a
experimentální roèní provoz. Vzhledem k tomu, e
úpravy by vyadovaly znaèné investice, plicní klinika
ztratila o vyuití jeskynì zájem.

ZO 7-14 Ludmírov tymberk
2003
ZO vznikla v r. 2003. Probíhalo vytipování lokalit
vhodných k dalímu prùzkumu. Byla vybrána
jeskynì sv. Mikuláe v PR Rudka, vyøizují se
povolení k výkopovým pracím.
Komise pro bezpeènost a speleozáchranu
Úkoly, které øeila, pøevzala SZS ÈSS.

Zpráva o èinnosti Speleologické záchranné sluby za období
2000 - 2004
specializovaných na zásahy s pouitím lezecké
techniky s problematikou záchranných akcí
v jeskyních, pøièem záchranáøi HZS provádìjí
transport zranìného z jeskynì za odborné asistence
SZS.
Centrální cvièné akce vech stanic jsou organizovány
zpravidla 1 x roènì (2000 Moravský kras, 2001 Nízké
Tatry, 2003 severní Morava, 2004 Moravský kras),
jejich cílem je vzájemné poznávání èlenù SZS
a nácvik souèinnosti pøi sloitìjím zásahu.
Ve dnech 28.-31.1.2002 se pìtièlenná skupina
záchranáøù SZS zúèastnila záchranné akce v jeskyni
Rákoczi barlang v Maïarsku, kde se významnì
podílela na úspìném vyprotìní uvízlého potápìèe.
Tato akce byla vyhodnocena jako nejlepí
záchranáøská pomoc poskytnutá v zahranièí a byla
ocenìna zlatým záchranáøským køíem za rok 2002.
Dne 18.10.2003 pøi cvièné akci v oputìném dole
Záluná na severní Moravì zahynul pøi pádu do dùlní
achty èlen stanice è. 1 Robert idlický. Tragická
nehoda tohoto zkueného a obìtavého záchranáøe je
tìkou ztrátou pro SZS a zároveò dùkazem, o jak
nebezpeènou èinnost se jedná.
SZS je od roku 1996 zaèlenìna do Integrovaného
záchranného systému ÈR (IZS), který koordinuje
souèinnost profesionálních a dobrovolných
záchranáøských sborù v ÈR. V pøípadì nehody
v jeskyni se nyní volá èíslo 150  tísòová linka

Èinnost Speleologické záchranné sluby (SZS) byla
v letech 2000  2004 zamìøena na zajitìní úkolù,
pro nì byla zøízena: kvalifikovanou pomoc pøi
nehodách v jeskyních, pøípadnì jiných podzemních
prostorách. SZS pracuje ve ètyøech stanicích a pùsobí
v ní celkem 45 èlenù ÈSS.
Organizaèní struktura SZS (stav k 30.6.2004):
Èíslo:

Název stanice: Poèet èlenù: Velitel:

1

Èeský kras

12

Stanislav Kácha

2

Plzeò

10

Karel Kocourek

3

Moravský kras 13

Karel Kuèera

4

Severní Morava 10

Jiøí Augustýnek

Cvièné akce byly organizovány jednotlivými
stanicemi zpravidla 1x za mìsíc a to tak, aby
záchranáøi postupnì procvièili ve, co je potøebné
pøi skuteèném zásahu a postupnì se seznámili se
vemi významnými lokalitami ve svém regionu.
Prùmìrnì 6x roènì byly poøádány dalí cvièné akce
v rámci spolupráce s Hasièským záchranným sborem.
Jedná se o souèinnostní cvièení v jeskyních pro
specialisty z lezeckých drustev HZS. Tyto cvièné
akce jsou zamìøeny na seznámení záchranáøù HZS
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Hasièského záchranného sboru (HZS). Vechna
operaèní støediska HZS mají kadoroènì
aktualizované spojení na SZS a zajistí její svolání
a potøebnou pomoc pøi záchranné akci.
V roce 2004 byla v souvislosti se zmìnami
v legislativì upravena smlouva s generálním
øeditelstvím HZS o zaèlenìní do IZS. Zapojení SZS
do IZS zùstává beze zmìny, stejnì tak i spoleèné
cvièné akce SZS a HZS.
V návaznosti na zmìny stanov a organizaèního øádu
ÈSS byl upraven a aktualizován rovnì i organizaèní
øád SZS.
Od roku 2004 je SZS kolektivním èlenem Èeského
èerveného køíe (ÈÈK), jeho symbol pouívá ve
svém znaku, s vìtím zapojením do aktivit ÈÈK se
z èasových dùvodù prozatím nepoèítá.
Finanèní prostøedky na èinnost SZS pocházejí
z grantu ministerstva vnitra na spoleèné výcvikové
akce s HZS (obvykle 100 000,- Kè roènì),
sponzorských darù a dále z podílu èlenských
pøíspìvkù (50,- Kè roènì od jednoho èlena ÈSS, tj.

cca 45 000,- Kè za rok). Z tìchto prostøedkù byly
hrazeny nákupy vekerého materiálu potøebného pro
èinnost SZS. Prostøedky získané z grantu mohou krýt
nejvýe 70 % nákladù, minimálnì 30 % musí být
hrazeno z prostøedkù ÈSS.
Akumulátorová vrtaèka zakoupená pro vystrojování
vertikál a zabezpeèování vchodù do jeskyní je na
poádání zapùjèována jednotlivým ZO (za poplatek
100,- Kè/týden), trvalé vystrojování významných
jeskyní kotevními body provádí SZS prùbìnì
v rámci svých cvièných akcí, tato èinnost je
provádìna na náklady SZS.
Pro jeskyòáøskou veøejnost poøádala SZS kadoroènì
minimálnì jeden cvièný lezecký den na skalní stìnì,
kde si mohou vichni zájemci (èlenové i neèlenové
ÈSS) procvièit speleologickou lezeckou techniku pod
dozorem zkuených instruktorù. Kromì toho
poskytuje SZS na poádání odborné poradenství pøi
øeení technických a bezpeènostních problémù na
pracovitích ÈSS.
29.6.2004, Bohuslav Koutecký, náèelník SZS

Komise pro speleopotápìní (kvìten 2002  kvìten 2004)
Dne 15.5.2002 bylo na podnìt pøedsednictva ÈSS v
Brnì v salonku restaurace U Koèáru uspoøádáno
setkání speleopotápìèù ÈSS. Cílem setkání bylo
sestavení nové pracovní komise pro speleopotápìní,
která by øeila problematiku jeskynního potápìní
v rámci ÈSS a fungovala jako poradní orgán
pøedsednictva ÈSS. Setkání se zúèastnilo celkem 19
lidí.
Byla zvolena nová komise ve sloení:

Jako pøedsedu si komise zvolila Jana Sirotka.
Na spoleèném setkání bylo souèasnì rozhodnuto
o zachování vlastního výcvikového systému,
organizovaného na nekomerèní bázi pro potøeby
èlenù ÈSS. Novì vzniklá komise byla povìøena
plnìním následujících úkolù:
vytvoøení nových bezpeènostních smìrnic
zpracování nové koncepce výcvikového
systému
udìlování a evidence kvalifikací
jmenování
instruktorù
vlastního
výcvikového systému
shromaïování dokumentace o èinnosti
jednotlivých zainteresovaných ZO
shromaïování informací o lokalitách
a jejich havarijních plánù
koordinace spolupráce potápìèù se
Speleologickou záchrannou slubou
Komise se v uplynulém období sela celkem 18x.
Komise sestavila a aktualizuje seznam vech
speleopotápìèù organizovaných v rámci ÈSS vèetnì
vekerých kontaktních údajù, záznamù o dosaených
kvalifikacích a zkueností z jednotlivých lokalit.
Tento seznam je k dispozici speleologické záchranné
slubì pro pøípad nehody v zatopeném prostøedí.
Byla zaloena internetová konference na adrese

za ZO 1-05:
Jan Herget
za ZO 1-10:
Martin Hone
za ZO 6-09:
Michal Pikula
za ZO 6-23:
Fraòo Travìnec
za ZO 6-25:
Jan Sirotek
za ZO 7-02:
Marek Vitovják
a dále: (ZO 1-05) Matin Hóta
(za SZS)
bìhem dalích jednání komise pro speleopotápìní
byli zvoleni dalí èlenové:
ZO 1-10 Jiøí Hovorka
David Skoumal
ZO 6-09 Radoslav Husák
Dan Jirouek
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cavediver@pandora.cz, která slouí výmìnì
informací. Tato konference je volnì pøístupná.
Komise schválila návrh plastových kvalifikaèních
karet a zaèala s jejich vydáváním. Vede evidenci
vydaných kvalifikací a pøedává ji sekretariátu ÈSS.
Komise schválila a vytvoøila logo èeského jeskynního
potápìní.
Na adrese www.speleo.cz/cavediving/ byly
vytvoøeny a nadále jsou aktualizovány webové
stránky prezentující speleopotápìní v rámci ÈSS.
Byl zrevidován sylabus pøednáek ke kurzùm
jeskynního potápìní vytvoøený J. Hovorkou a na jeho
základì byla vypracována nové skripta pro jeskynní
potápìní.
Komise vypracovala a pøedloila návrh bezpeènostní
a výcvikové smìrnice spolu s nezbytnými
souvisejícími dokumenty. Tento návrh byl schválen
pøedsednictvem ÈSS a nabyl platnosti.
Komise schválila udìlení 17 nových kvalifikací:
Jméno a pøíjmení

kvalifikace

è. karty

Zdenìk Motyèka

JP

101

Tomá Mokrý

ZJP

102

Jan Sirotek

ZJP

103

Radoslav Husák

IJP

104

Tomá Svoboda

JP

105

Martin Hone

JP

106

Miloslav Dvoøáèek

JP

107

Pavel Pípa

JP

108

Jaromír Suchoò

JP

109

Jiøí Bíba

JP

110

Jiøí Huráb

ZJP

111

Radek mok

JP

112

Dan Jirouek

JP

113

Michal Caro

JP

114

Marek Vitovják

JP

115

Michal Guba

JP

116

Ivo Záruba

ZJP

117

Komise zamítla udìlení kvalifikace Oldøichovi
virkovi z dùvodù nesplnìní praktické èásti výcviku
a nedoloení dostateèného poètu ponorù v jeskyních
s instruktorem.
Komise jednomyslnì neschválila udìlení kvalifikace
JP Stanislavu Zboøilovi. Pro udìlení kvalifikace
udìlila poadavek doloit do jednoho roku doklad o
minimálnì 6 ponorech v jeskyních.
Koncem listopadu 2003 byla uspoøádána teoretická
èást kurzu jeskynního potápìní v Moravském krasu
v Rudici. Kurzu se zúèastnilo celkem 24 úèastníkù.
Vichni zájemci o sloení teoretické èásti zkouky
uspìli. Vzhledem k mimoøádnému ohlasu této akce
bylo rozhodnuto o uspoøádání stejné akce i v roce
2004. Organizaènì kurz zajiovala ZO 6-09 a 6-25
+ jednotliví lektoøi.
Komise zajistila dvakrát výrobu trièek propagujících
ÈSS a jeskynní potápìní.
31.5.2004, Jan Sirotek

Komise pro pseudokras
Komise pracovala v uplynulém období ve sloení :
Josef Wagner - pøedseda
Èlenové: Kopecký Jiøí, Jenka Oldøich, Jenè Petr, Pea
Vladimír, Mertlík Jan,Velechovský Václav, Krejèí
Oldøich, Chvátal Petr
Na zasedáních se pravidelnì úèastnili i odborní
spolupracovníci komise D. Bílková, I. Baroò, K.
Svoboda , A. Macura, J. Vítek a dalí.

Hlavními cíli komise pro pseudokras bylo
koordinování a spolupráce pøi organizaci centrálních
akcí s pseudokrasovou náplní, organizování
mezinárodních akcí, semináøù a sympozií
zabývajících se výzkumem pseudokrasu na
mezinárodní úrovni, zabezpeèování informovanosti
jednotlivých ZO ÈSS zabývajících se pseudokrasem
o výsledcích èinnosti ostatních pseudokrasových
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skupin. Ve spolupráci s pøedsednictvem ÈSS komise
pøipravovala k publikování materiály z rùzných
pseudokrasových semináøù a odborných akcí.
Jednotlivá dvoudenní zasedání komise probíhala
v rùzných pseudokrasových oblastech ÈR, kde se
jejich úèastníci mohli seznámit s místní
problematikou a výsledky výzkumù. V uplynulém
období tak jednání probìhla v oblasti Broumovska,
Èeského ráje, Moravskoslezských Beskyd.
Na základì svahových procesù po povodních v roce
1997 byl zahájen projekt Svahové deformace
v Èeské republice (ÈGÚ Brno). Do tohoto projektu
je zaøazen i výzkum pseudokrasových jeskyní
Západních Karpat jako produkt svahových procesù.
Jsou provádìny výzkumy na sedle Vaculov, høebenu
Kopce a Kobylské.
Probìhl grantový projekt Výzkum sedimentù
Polomených hor a Labských pískovcù pøi nìm bylo
sledováno 30 skalních pøevisù. V roce 2001 probìhla
poslední terénní akce v kaòonu Kamenice u Vysoké
Lípy a na závìr roku i závìreèný semináø v Dolních
Vìstonicích, hodnotící tyto aktivity. Vedoucím tìchto
aktivit byl doc. Jiøí Svoboda z Archeologického
ústavu AV ÈR. Na rok 2004 je pøipravována
monografie o výsledcích tìchto výzkumù. Dále byly
publikovány výsledky v èláncích: Historické skalní
rytiny v Labských pískovcích (Porta Bohemica 12001) a O historii, archeologii a speleoantropologii
v Èlovìk a jeskynì v novovìku (1500-2000).

Èlenové komise se podíleli na pøípravì a organizaci
øady centrálních akcí, semináøù s mezinárodní úèastí,
z nich mùeme jmenovat :
* 9.-27.7.2001 NP Èeské výcarsko-Vysoká Lípa 
archeologický a kvartérnì geologický výzkum
pískovcových skalních pøevisù v kaòonu Kamenice
* 14.-16.9.2001 mezinárodní semináø  elezivce
 CHKO Kokoøínsko
* 26.-29.9. 2001 semináø  Evidované lokality
geofaktoru na køídových horninách Polické
vrchoviny (Køída IV)  CHKO Broumovsko
* pracovní aktiv Speleoarcheologie a kvarterní
geologie pískovcových jeskyní a skalních pøevisù
na Èeskolipsku
* 28.-29.11.2001 Dolní Vìstonice  semináø Poslední
lovci  sbìraèi severních Èech, akce zamìøená na
zhodnocení archeologického a sedimentologického
výzkumu skalních pøevisù a pseudokrasových j.
v pískovcových oblastech s. Èech v l.1998-2001
* 1.-3.4.2004 Semináø s mezinárodní úèastí
Svahové deformace a pseudokras Hutisko Solanec
- Beskydy
* pracovní aktiv Evidence a dokumentace skalních
rytin a reliéfù v pseudokrasových terénech NP Èeské
výcarsko a CHKO Labské pískovce v roce 2002
Josef Wagner  pøedseda

Komise vìdecká
Do tisku byl dán Vývoj jeskynního prostøedí
v souvislosti s jejich osídlením od finálního paleolitu
do souèasnosti  soubor monograficky zpracovaných
dat z rùzných krasových oblastí Èech a Moravy (Doc.
Dr. J. Svoboda).
Obdobnou tématiku zpracovává souèasnì
pøedkládaná studie krasových výplní na vrchu Bacín
v Èeském krasu (Dr.V. Matouek).
Paralelnì s uvedenými výzkumy byl sledován vývoj
pseudokrasových pøevisù a mìlkých jeskyních
v kvádrových pískovcích èeské køídy (Polomené
hory, Kumerovské vrchy, Labské pískovce, Èeský
ráj).
Prùbìnì byly sledovány speleologické výzkumné
práce a tìební odkryvy v lomech z hlediska vývoje
krasu
dokumentovaného
sedimentací,
paleontologickými nálezy, hydrologickou situací atd.

2001
Hlavní aktivity se zamìøovaly na metabolizmus
CaCO 3 , tj. rozpoutìní, transport a druhotné
vyluèování, v intencích vytýèených v rámci mez.
programu geologických korelací IGCP 299 
Geology, Climate, Hydrology and Karst Formation.
Èeský kras  skupina pod vedením K. áka se
zabývala problematikou krasových pramenù a jejich
usazenin  pìnovcù, výsledkem je monografie Karel
ák et alii, 2001: Holocenní vápence a krasový
pramen ve Sv. Janu pod Skalou v Èeském krasu, která
zachycuje dynamiku usazování CaCO3, ale i okolní
klastické sedimentace, dále rekonstrukci pøírodního
prostøedí a jeho zmìn v prùbìhu poledové doby.
Poprvé uvádí novì korigovanou absolutní
geochronologii tohoto období upravenou podle
výsledkù nového výzkumu.
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V souèasnosti se rozvíjí systematický výzkum
cementace suti v krasových oblastech v korelaci
s obdobnými jevy v nekrasových terénech (Èeský
kras, oblast barrandienského proterozoika).
Na základì výsledkù uvedených i døívìjích
výzkumù bylo navreno faciální èlenìní holocénu,
resp. poledové doby, tj. pozdního glaciálu a holocénu
na klasickou oblast, kde základem biostratigrafie je
pøedevím paleobotanika bainných a jezerních
souvrství a novì vyèlenìnou oblast, kde základem
biostratigrafie je pøedevím paleozoologie v tìsné
korelaci se sedimentologií, pedologií a archeologií
se zvlátním zøetelem na prùbìh krasové koroze
obráející se v produktech metabolismu CaCO3.
Tento pøístup vrhá v øadì aspektù nové svìtlo na øadu
holocenních problému a zdùrazòuje dosud

nedocenìný význam krasu pro poznání tohoto
období. V rámci novì stanovené facie je stanoveno i
nové stratigrafické schéma, které je podrobnìjí ne
klasické èlenìní a zachycuje i stav v oblastech, kde
paleobotanické doklady nejsou po ruce nebo jsou
vzácné, co pøedstavuje podstatnou èást naeho
území i dalích rozlehlých oblastí støední Evropy.
RNDr. Vojen Loek, DrSc.
V r. 2002 èlenové bývalé komise utvoøili neformální
sdruení odborníkù, které bude pøedsednictvo ÈSS
vyuívat pro konzultace v pøípadì potøeby.
ÈSS dìkuje AOPK za poskytnutí prostor pro umístìní
sekretariátu a archivu a dalí spolupráci.

3. národní speleologický kongres
Ve dnech 8.  10. øíjna 2004 se ve Sloupu
v Moravském krasu, konal ji 3. národní
speleologický kongres. V prùbìhu dvou dnù
odeznìlo 25 pøíspìvkù souvisejících s výzkumem
krasu a jeskyní u nás i v zahranièí. Prezentovány byly
napø. práce z oblasti studia jeskynních výplní,
chemismu krasových vod, výsledky dlouhodobých
hydrologických pozorování nebo tøeba dosud
nepublikované prùzkumy ve Sloupském údolí ze 60.
let minulého století. Zajímavé byly (mezi
speleologickou veøejností dosud málo známé) práce
na téma výskytu vztekliny u netopýrù a jejich

VÝROÈÍ

moného pøenosu na lidi.
V sobotu odpoledne se uskuteènila kongresová
exkurze po Sloupském údolí a do Sloupskooùvských jeskyní.
Jednání kongresu se zúèastnilo 60 osob,
pøedevím odborníkù. Je velká koda, e i pøes
zajímavý program zùstalo jednání kongresu stranou
zájmu iroké speleologické veøejnosti.
Rozíøená abstrakta pøednáek a plakát kongresu
je moné získat na sekretariátu ÈSS.
Sepsal: Zdenìk Motyèka

A

VZPOMÍNKY

Odhalenie pamätnej tabule Miroslavovi Neverovi
Dòa 17.6.2004 sa uskutoènila na nádvorí
Mestského úradu v Tisovci pietna spomienka,
spojená s odhalením pamätnej tabule pri príleitosti
10.výroèia tragickej smrti èeského speleopotápaèa,
jaskyniara a horolezca Miroslava Neveru.
Miroslav Nevera (18.7.1964  16.1.1994) sa
narodil v Kladne. Bol èlenom ZO Èeskej
speleologickej spoloènosti 1-05 Geospeleos a klubu
portových potápaèov POLDI Kladno. V roku 1983
emigroval spoloène s matkou do Kanady.
Po roku 1989 sa natrvalo vrátil do Èiech.

Zúèastnil sa nieko¾kých jaskyniarskych expedícií do
Rakúska a Turecka. Bol èlenom vrcholového
drustva pri horolezeckých výpravách na Mt.Blanc
a Matterhorn.
16.januára 1994 o 11.00 hod. sa naposledy ponoril
do sifonu jaskyne Teplica pri Tisovci.
Za obetavos a prínos pri objavovaní tajomstiev
podzemia Tisoveckého krasu mu primátor mesta
udelil Cenu primátora mesta Tisovec in memoriam.
Autorom pamätnej tabule je Ing.Zbigniew
Niponský.
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Narodil sa 29.6.1936 v Starom Sonczi v Po¾sku,
avak od svojich piatich rokov ije v Koiciach.
Po skonèení základnej koly zaèal tudova na
gymnáziu v Koiciach. Po zruení gymnázia
pokraèoval v túdiu na hutníckej priemyslovke
v Tisovci. Tu sa stal èlenom jaskyniarskej skupiny,
ktorá pracovala pod vedením Ing.S.Kámena.
V pädesiatych rokoch sa ako speleopotápaè aktívne
podie¾al na prienikoch do zatopeného jaskynného

systému Suché doly  Teplica.
Z Tisovca a jeho prekrásneho okolia i
z jaskynného prostredia èerpá mnostvo námetov,
ktoré stváròuje v keramických reliefoch, plastikách
a v obrazoch nama¾ovaných glazúrami.
Ivan Kubíni
Speleoklub Tisovec

Doc. RNDr. PaedDr. Václav Ducháè, PhD.
(9.11.1952  19.11.2004)
V mìsíci listopadu vstupuje Slunce do znamení
tíra. V mìsíci listopadu se narodil i zemøel ná
kamarád, zoolog, biospeleolog
a pøedevím dobrý èlovìk, Václav
Ducháè.
Ticho a temnota jeskyní je svìt
sám pro sebe. Nìkomu nahání hrùzu,
nìkoho pøitahuje. Václav v nìm
nalezl svoje zoologické poklady.
Z nepøeberného
mnoství
jeskynních ivoèichù si zvolil
skupinu, která mu byla nejblií 
tírky. A tak tír zaèal studovat
tírky. Nikdy nezapomenu,
s jakou posvátnou úctou si pod
binokulární lupou prohlíel nové
druhy
jeskynních
tírkù
z balkánských nebo karpatských
jeskyní. Pane kolego, to jsou opravdové poklady,
to je neuvìøitelná nádhera  øíkal a znovu se
zahledìl do mikroskopu.
Mìl jsem velké tìstí, e jsem spoleènì s ním
mohl publikovat nìkolik odborných pøíspìvkù
o jeskynní faunì. Václav mìl v sobì to, co je dnes
ji stále vzácnìjí  poctivost. S poctivostí
pøistupoval k vìcem dùleitým i k malièkostem
vedního dne. Nerozlioval. Patøil k lidem, kteøí
odvedou práci moná pomaleji, o to vak více
precizní. Pøi kadém setkání s Václavem na mì
dýchala zvlátní atmosféra. V kadé takové chvíli
jako bych se pøenáel do doby dávno minulé. Do

doby, kdy vìdecké atlasy zdobily krásné barevné
rytiny a text knih byl napsán bez spìchu, s láskou a
v tiskárnì jej sázeli ruènì slovo
od slova. Nae rozhovory byly
nejen o jeskynní faunì a nových
lokalitách slepých tírkù èi
broukù, ale i o pøírodních
zákonitostech a ivotì vùbec.
Václav mìl mnoho plánù. Øadu
z nich dokázal realizovat,
bohuel, mnoho plánù ji nikdy
nedokonèí. Odeel tak náhle, e
mu ji nemohu za ve podìkovat.
Jako tír dobøe vìdìl, e
náruè Pøírody a Vesmíru je vdy
pøipravená k objetí. A nám
ostatním nezbývá ne vìøit, e
tato náruè jej pøijala, stejnì tak
jako jednou pøijme i nás.
Za celou speleologickou organizaci Antroherpon
Ti Václave mnohokrát dìkujeme.
Roman Mlejnek
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