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Zpráva o činnosti za rok 2005 
 

ZO ČSS 7-09 Estavela pracovala v roce 2005 v počtu 12 členů, poté, co do řad Estavely 
vstoupili členové neformální skupiny Bruttopýr ze Svitavska. Předsedou byl nadále I. 
Kopecký. 

Hlavní událostí roku pro skupinu se stalo udělení výjimky pro provádění výzkumných 
prací ve Vojtěchovské chodbě Javoříčských jeskyní. Skupina se tak mohla od srpna po letech 
vrátit zase na své hlavní působiště. 
 
Výzkumná činnost: 
 
Výzkumy byly v roce 2005 prováděny zejména Javoříčských jeskyních (viz samostatná 
zpráva), ale probíhal též výzkum pseudokrasu a historického podzemí na Svitavsku.  

Pokud se týče pseudokrasu, skupina zahájila průzkum opukové rozsedlinové jeskyně 
v lokalitě Rozhrání – Bradlné, kde proběhly první mapovací práce.  

Z historického podzemí se jednalo o výzkum ve spolupráci se správou hradu Svojanov 
na spodním patře bergfrítu k ověření pověstí o vyústění tajné chodby. Na to navázal průzkum 
lochů pod bývalou rychtou ve Vítějevsi a staré studny ve Sklenném. Vzhledem k nedostatku 
historických pramenů a změnám ve správě hradu byly další práce odloženy na neurčito. Byl 
rovněž proveden pilotní průzkum pozůstatků po těžbě grafitu v lokalitě Hutě a zaměřena štola 
grafitového dolu. 

 
Exkurzní činnost: 
 

Byly realizovány dvě exkurze do Moravského krasu, zaměřené převážně na studium 
exokrasu. Byly také navázány přátelské styky se ZO ČSS 6-01 Býčí skála, a rovněž zde 
proběhla exkurze. 

Exkurzní činnost byla prováděna i v zahraničí. Jednotliví členové se už tradičně 
účastnili exkurzí do krasových oblastí Slovenska a Rakouska.  
 

  
V Olomouci dne 21.2.2006 

 
MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D. 
za ZO ČSS 7-09 Estavela 
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Výzkumy v Javoříčských jeskyních v roce 2005 

 
 

Výzkumné práce se zaměřovaly na oblast Vojtěchovské chodby, kde ale probíhaly 
hlavně ve druhé půlce roku. Hlavním cílem zůstává snaha nalézt pokračování chodby za 
závalem v Olomouckém dómu. Nepodařilo se naplnit cíl dokončit mapování odbočky vlevo 
od závalu v Olomouckém dómu (tzv. „Ivošových jeskyní“), probíhaly především sondáže a 
dílčí práce na vlastním závalu, ovšem bez úspěchu. Byly rovněž revizně zkoumány propástky 
v celé Vojtěchovské chodbě. 

Skupina rovněž spolupracovala se Správou jeskyní na výzkumech na Středních patrech 
v oblasti Dómu Chaosu, kde působili předtím již od roku 2003 členové skupiny Bruttopýr. Ti 
po vynýtování „Mihályho komína“ 24.12.2004 objevili nad Dómem Chaosu nové prostory 
v úrovni horního patra v naměřené délce 80 metrů s bohatou krápníkovou i sintrovou 
výzdobou, které dostaly pracovní jména Bílá propast, Barborka, Sintrová jeskyně. V roce 
2005, po vstupu členů skupiny Bruttopýr do Estavely, měla být potvrzena zaměřením těchto 
prostor domněnka předpokládaného napojení na „přístupné jeskyně“ a jejich možné 
prolongace nad Hlinité jeskyně. Nové prostory byly orientačně zaměřovány a navázány na 
dostupné mapové poklady. Vzhledem k možnosti poškození výzdoby nebylo dosud možné 
provést precizní zaměření. Navíc se ukázalo, že mapy středních pater nesouhlasí zcela 
s realitou, proto bylo rozhodnuto soustředit se na studium celého komplexu Hlinitých jeskyní 
a jejich postupného precizního průzkumu a zamapování.  


