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Výroční zpráva za rok 2004 
 
 
Výroční valná hromada se konala dne 18. 2 . 2005 v Chatě Jeskyňka na Javoříčku. Zahájení 
valné hromady se zúčastnilo se 7 členů ZO z celkového počtu 9. Na valné hromadě byly 
projednány tyto body: 
 

• Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti ZO za rok 2004 a zprávu o činnosti 
výboru a hospodaření.  

• Valná hromada schválila přijetí nových členů skupiny – Bc. Radka Svojanovského, 
Zdeňka Jirušeho, MUDr. Evy Jílkové a Luboše Kadidla. Vzhledem k dosavadním 
zkušenostem a zásluhám jmenovaných rozhodla valná hromada o jejich přijetí jakožto 
řádných členů. Jelikož první dva jmenovaní byli přítomni valné hromadě jako hosté, 
pokračovala valná hromada za účasti 9 členů ZO ze 13. 

• Valná hromada byla seznámena členy výboru o průběhu jednání ve věci udělení Výjimky 
k provádění speleologické výzkumné činnosti v Javoříčských jeskyních. Tato jednání jsou 
na dobré cestě a příslušnými orgány bylo přislíbeno brzké kladné vyřízení žádosti. 

• Valná hromada rozhodla o rozšíření počtu členů výboru na čtyři. Volbou byli za členy 
výboru do dalšího funkčního období ustanoveni: Ivo Kopecký – předseda, RNDr. Pavel 
Ptáček, Ph.D. – místopředseda, MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D. – člen výboru, pokladník, 
Bc. Radek Svojanovský – člen výboru.  

 
 
 
Na Javoříčku dne 18. 2 . 2005 
 
 
 
 
Ivo Kopecký, v.r.      MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D. 
předseda           zapisovatel Valné hromady 
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Zpráva o činnosti za rok 2004 
 

ZO ČSS 7-09 Estavela pracovala v roce 2004 v počtu 9 členů, předsedou byl nadále I. 
Kopecký. 

V roce 2004 nadále pokračovalo úsilí o udělení výjimky pro výzkum Javoříčských 
jeskyní. Třebaže je celá záležitost již dojednána, vlastní výjimka nebyla dosud udělena. Díky 
dohodě se správou jeskyní však bylo učiněno několik exkursí do Javoříčských jeskyní, na něž 
koncem roku navázala konečně opět  i výzkumná činnost!!! 

 

Výzkumná činnost: 
 

Výzkumy byly v roce 2004 prováděny pouze v Javoříčských jeskyních, na ostatních 
lokalitách skupiny nebyla žádná průzkumná činnost prováděna. Podrobněji o výzkumech 
viz. samostatná zpráva. 
 

Exkurzní činnost: 
 

Byly realizovány dvě exkurze do Moravského krasu, zaměřené převážně na studium 
exokrasu. 
Exkurzní činnost byla prováděna i v zahraničí. Jednotliví členové se už tradičně účastnili 
exkurzí do krasových oblastí Slovenska a Rakouska. Zde v rámci větší exkurze 
pokračovalo studium krasu v oblasti masívů Ötscher a Dürrenstein, doplněné sportovními 
výkony při VHT. 
 

 
  

V Olomouci dne 19.2.2005 

 

MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D. 

za ZO ČSS 7-09 Estavela 
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Výzkumy v Javoříčských jeskyních v roce 2004 

 

 

Výzkumné práce se zaměřovaly na oblast Vojtěchovské chodby. Hlavním cílem byla snaha 
nalézt pokračování chodby za závalem v Olomouckém dómu.  

Dne 20.11.2004 se podařilo znovu nalézt zdánlivě ztracenou chodbičku, vycházející ve 
východním rohu jižního konce dómu ve výši nad závalem. Chodbičku objevil Ivo Kopecký již 
před lety, částečně ji i prozkoumal, poté ale její vstup upadl poněkud v zapomnění. Jde o 
prostory, založené na úzké vertikální puklině, jdoucí zhruba 50m k východu do prostoru za 
Černou propast v Březinské větvi Jeskyní Míru. 

Dne 4.12.2004 pokračoval výzkum slaněním do úzké 6m hluboké propástky a z ní byla 
prozkoumána většina „spodnějšího patra“ tohoto, dosud nepojmenovaného, systému. Celková 
délka zde prozkoumaných chodeb je asi 120m. Zatím byla zpracována pouze orientační mapa, 
další průzkum a mapování bude pokračovat. 

 

Dále byly ve Vojtěchovské chodbě zahájeny práce na přípravě atlasu jeskyní mapováním tzv. 
Prvního komínu za Závrtovým dómem 


