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Zpráva o činnosti za rok 2008 
 

ZO ČSS 7-09 Estavela pracovala v roce 2008 v počtu 13 členů, ve funkci předsedy 
vystřídal Ivo Kopeckého Tomáš Bohanes.  
 
Výzkumná činnost: 
 

Výzkumy se v roce 2008 zaměřily hlavně na Javoříčské jeskyně a to zejména na hlavní 
lokalitu ve Vojtěchovské chodbě. Dále pokračovaly i průzkumné práce ve spolupráci se 
Správou jeskyně na Středních patrech v oblasti Dómu Chaosu a dále nově též v propasti Lví 
jáma. Podrobněji o výzkumech na Javoříčku v samostatné zprávě. 

Ve spolupráci se ZO ČSS 7-05 zahájili členové Estavely rovněž průzkumné práce na 
jejich lokalitě v propadání na Rachavách u Kovářova. Kromě povrchového průzkumu a 
exkurzí do systému bylo zahájeno především mapování systému, kde bylo zatím dosaženo 
počátku „Puklinové chodby“. Tyto práce budou v roce 2009 pokračovat.  

 
Exkurzní činnost: 
 

Byly realizovány tři 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, Slovinska a Rakouska.  

 
Další aktivity:  
 

V březnu 2008 se členové Estavely podíleli na sčítání netopýrů v Javoříčských 
jeskyních.  

V říjnu proběhlo v Javoříčských jeskyních cvičení členů Estavely s členy Lezeckých 
skupin HZS Pardubického a Karlovarského kraje s cílem zjistit a nacvičit možnosti záchrany 
zraněného v některých exponovaných lokalitách jeskyní (Lví jáma, Hlinité jeskyně, Černá 
propast). 
 

  
V Olomouci dne 31.3.2009 

 
MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D. 
ZO ČSS 7-09 Estavela 
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Výzkumy v Javoříčských jeskyních v roce 2008 

 
 

Vojt ěchovská chodba: 
Výzkumné práce se zaměřovaly na oblast závalu v Olomouckém dómu. Pokračovalo úsilí 
nalézt pokračování chodby za závalem, tyto výzkumy probíhaly v rámci Výjimky, která 
rokem 2008 skončila. 
Především pokračovalo zkoumání Ivošových jeskyní, kde byla dokončena mapa horního patra 
tohoto systému s objevem dalšího perspektivního místa pro prolongaci v prostoru mezi 
Vojtěchovskou a Březinskou chodbou (po rozšíření úžiny mezi balvany). Bohužel, tato 
perspektivní chodba míří k severu, nenabízí tedy perspektivistu stran prolongace v hlavním 
směru k jihu. Dále bylo mapováno spodní patro Ivošových jeskyní, mapu zde se zatím 
nepodařilo dokončit. 
Byl rovněž prozkoumán podrobně již dříve známý (dosud bezejmenný) komín nad závalem 
v Olomouckém dómu, kde se podařilo najít zajímavé, relativně perspektivní místo pro další 
pokud o průnik k jihu, zde bude rovněž pokračováno v roce 2009. 
Ve druhé polovině roku 2009 bylo zahájeno budování teodolitového polygonu od Závrtového 
dómu do Olomouckého dómu. V rámci těchto prací byly zjištěny značné nepřesnosti ve 
stávající mapě Vojtěchovské chodby již v části za Závrtovým dómem, takže byly zahájeny 
práce na přemapování celé chodby. 
Podrobněji bude výsledcích prací ve Vojtěchovské chodbě pojednáno ve zprávě k Výjimce, 
která bude zaslána dodatečně, včetně mapových podkladů. 
 
Střední patra: 
Při několika exkurzích pokračovalo přemapovávání systému Středních pater. Dále byly 
zkoumány a mapovány komíny v Dómu Chaosu naproti Mihályho komínu. 
Byly zahájeny ve spolupráci se Správou jeskyní též práce v propasti Lví jáma. Zde bylo 
provedeno spolehlivé vystrojení propasti, tak, aby bylo možné zajistit rychlejší a bezpečnější 
průstup do koncových částí, a byla připravovány prolongační práce. Úspěchu však zatím 
dosaženo nebylo. 


