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Zpráva o činnosti výboru ZO
složení výboru Zo 2011.

Předseda – Ivan Rous  
Místopředseda – Daniel Horáček  
Jednatel - Judr.Miloslav Juračka  

Pokladník, hospodář – Miroslav Vyvadil 
Revizor – Vladimír Navrátil

Zpráva pokladníka a hospodáře 

     Účetní		výkaZ	2011:
  Pokladna    -   převod z 2010                   805,-   
                     -   zůstatek  2011                1.266,-

   Banka        -    převod z 2010           129 633,96
                    -    zůstatek   2011           124 658,53   

  Příjmy    2011                                    102.334,31     
  Výdaje   2011                                    106 848,-
 ----------------------------------------------------------
  Hospodářský výsledek                        - 4 514,00

Příjmy   : - dotace kraj Liberec                          35 000,-
  - dotace město Liberec                       20 000,-  
  - příspěvky členů                                19 200,-
               - účastnický poplatek                          15 250,-
                - dar Lesy ČR                                       5 000,-
   - sponzorský dary                                   727,-
                - ostatní                                                7.157,- 

Výsledovka za rok 2011: částka
Náklady: 106  848,00 Kč
Materiál       25 657,00 Kč
Poplatky bance 1 626,00 Kč
Odvod ČSS Praha 16 000,00 Kč
náklady služby. Režie 61 641,00 Kč
mzdové náklady 0,00 Kč
Občerstvení 422,00 Kč
cestovné 1 502,00 Kč
Výnosy: 102 334,31Kč
Sponzorské dary 5 727,00 Kč
Příspěvky členů 19 200,00 Kč
úroky z BÚ 127,31Kč
příspěvek 15 250,00 Kč
Dotace 55 000,00 Kč
Tržby za vlastní výkony a za zboží 300,00 Kč
Ostatní výnosy 6 730,00 Kč
Hospodářský výsledek - 4 514,00 Kč

hospodářská činnost Zo.

V roce 2011 se naše hospodářské činnosti odvíje-
la od pořádání konference netopýři sudet. V ramci 
této bylo na učastnických poplatcích od 61 platících 
účastníků vybráno 15.250,- Kč, které byly použity na 
úhradu s jejich ubytování. Dále byla přefakturována  
ZO 36/02 ČSOP částka 6.730,- Kč, která byla potřeb-
ná na dofinancování účastníků konference Netopýři 
Sudet, jejiž spolupořadatel byla i zmíněná organiza-
ce. Dále této organizaci bylo fakturováno 300,- Kč  
za zapujčení teréní stanice pro envíromentální výcho-
vu. Jinak veškeré finacováný spočívalo v grantech, 
sponzorských darech a členských příspěvcích.

Vzhledem k tomu že plánovaný deficit hospodaření 
ZO, schválený výroční schůzí dne 12.2.2011, pro rok 
2011 byl 12.400,- Kč, je konečný hospodářský výsle-
dek - 4.514,- Kč, i při realizaci všech plánovaných 
akcí, ukázkou dobrého hospodaření a získávání pro-
středků výborem ZO za uplynulé období. Náklady, 
které se promítly do deficitu jsou: PHM do bagru na 
lepší zpřístupnění Hanychovské jeskyně (-1.050,- Kč), 
doplacení ceny výroby žebříku nad částku v dota-
ci (-1.105,- Kč), nákup 100 metrů lan (-2.900,- Kč)  
a povolení k vjezdu do lesa (- 600,- Kč).
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sponZorské dary, dotace a granty 

Za provedení propagace firmy LČR s.p. jsme obdrželi 
částku 5.000,- Kč, která byla použita na financování 
konání speleologického dne včetně jeho propagace 
na plakátech vyvěšených před konáním na plakáto-
vacích plochách. Též nám poskytla tato firma drob-
né propagační předměty (dřevěné tužky, klíčenky,…) 
jako ceny pro děti v soutěži bednovaná. Další spon-
zorský dar nám ve formě hodnotných cen do soutěže 
v bednované na speleologickém dni věnoval pivovar 
Konrád a.s. Ten nám také zapůjčil 20 bedýnek od piva 
na realizaci této soutěže. Na oplátku jsme umístili 
logo a propagační zařízení obou sponzorů (deštník, 
ubrus, baner) v místě konání této soutěže. Význam-
nou podporu naší ZO poskytla firma Revis Liberec 
spol. s r.o, která nám poskytla za náklady bagr, tedy 
za PHM, jimž se vytvořil úvozový přístup k Hany-
chovské jeskyni.

V roce 2011 jsme podali dvě žádosti o přidělení gran-
tu na činnost naší ZO ČSS.  První byla podána na 
ekofond města Liberec, kde bylo požadováno v gran-
tu pod jménem Speleologický průzkum Hanychovské 
jeskyně a jeskyní Ještědského krasu 25.000,- Kč a 
přidělená dotace byla pokrácena na výši 20.000,- Kč. 
Další projekt byl podán na Liberecký kraj. Jednalo  
se o konferenci Netopýři Sudet, kde bylo celkem po-
žadováno na období 2011-12 50.000,- Kč, dotace byla 
přidělaná v plné výší. Z této se čerpalo v roce 2011 
35.000,- Kč na konání konference, zejména na uby-
tování a stravování účastníku. Zbylých 15.000,- Kč  
budeme čerpat v roce 2012 na tisk sborníku prací  
z konference. 

Výše uvedený projekt jsme splnili v plánovaném  
rozsahu pro rok 2011, řádně vyčerpali a vyúčtovali 
poskytnuté finanční prostředky. Sponzorům a donáto-
rům za ně děkujeme.

Zpráva reviZora 
Na základě kontroly účetní evidence za rok 2011 ne-
byli shledány žádné závažné nedostatky, drobné ne-
dostatky byli odstraněny přímo na místě kontroly. 
Účetnictví je transparentní a dokládá dobré nakládání 
s finančními prostředky ZO. 

Sponzorům a donátorům děkujeme.



práce výboru v roce 2011

Výbor se od poslední výroční členské schůze sešel 3x, 
konkrétně 6.2.2011, 24.11.2011 a 2.2.2012. Na těchto 
výborových schůzích, byly řešeny aktuální problémy 
a potřeby pro kvalitní běh ZO. Výbor se zejména za-
býval úkoly stanovenými poslední členskou výroční 
schůzí. Konkrétně: 
1.  Členská schůze schválila změnu adresy ZO  
na  adresu Muzeum v Liberci Masarykova 11a nové-
mu výboru ukládá vykonat v roce 2011 všechny úko-
ny s tímto související. V tomto bodě byla uzavřena 
6.2.2012 smlouva s muzeem o spolupráci v rámci, 
které je zakotveno i umístění adresy ZO do muzea. 
Smlouva řeší i jiné pro ZO i muzeum přínosné aspek-
ty začínající spolupráce. Podpis smlouvy se uskuteč-
nil později než jsme původně předpokládali, ale tato 
prodleva byla způsobena nástupem nového ředitele, 
který potřeboval čas na zahájená restruktalizace mu-
zea.
2. Členská schůze schválila instalací stabilního žebří-
ku v Hanychovské jeskyni. I když členská schůze po-
volila uvolnit 10.000,- Kč na jeho výrobu a instalaci  
z prostředku ZO, podařilo se v rámci grantu od eko-
fondu města Liberec tento žebřík z tohoto grantu zafi-
nancovat.  Po zvážení všech pro a proti nakonec výbor 
rozhodl že žebřík nebude, jak bylo původně plánová-
no, pozinkový, ale nerezový, neb se ukázalo že tento 
je jen o málo dražší. Celková cena byla 11.105,- Kč,  
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z čehož z dotace bylo uhrazeno 10.000,- Kč. Žebřík 
byl nainstalován 3.7.2011.
3. Členská schůze schválila součinnost s integro-
vaným záchranným systémem na našich lokalitách, 
umožnění záchranářům tyto lokality poznat a případ-
ně na nich trénovat. V tomto bodě se výboru nepoda-
řilo dosáhnout žádného výsledku a zůstal nesplněný. 
Výbor zajistil získání dvou dotací, jednak od Liberec-
kého kraje, na uspořádání semináře Netopýři Sudet  
a od Ekofondu města Liberec zejména na průzkum 
Hanychovské jeskyně a jeskyní Ještědského kra-
su. Dále se výboru podařilo získat sponzorský dar  
od LČR s.p. na konání Speleologického dne. Tyto do-
tace byli také řádně vyučovány. Dále se výbor zabý-
val vyhlášením a vyhodnocením soutěží o ceny zas 
nejaktivnější účast na společných akcích ZO, správní-
mi řízeními, konzultací plánu péče o PP Panský lom, 
řešení proč nebyl konzultován plán péče o PR Velký 
Vápenný, příprava organizace Speleologického dne  
a další. Posledním čím se výbor ZO zabýval byla pří-
prava výroční členské schůze na 18.2.2012 a návrhem 
delegáta a připomínek na sněm ČSS, jenž proběhne 
13. října 2012 v Kulturním dumu Žacléř.   

V roce 2011 pracoval výbor činorodě, a pokračoval  
v linií nastavení v roce 2010, která je výrazně trans-
parentnější a odráží se v řízení i daleko více demokra-
tický prvek. 



V. konferenci Netopýři Sudet  2011
Pátý ročník konference Netopýři Sudet proběhl  
ve dnech 30.9 až 2.10.2011 v překrásném prostře-
dí penzionu Bartošova pec, který se nachází hned  
u vývěru ze stejnojmenné krasové jeskyně. Na konfe-
renci byly pozvaní zejména chiropterologové působí-
cích v oblasti Sudet. Tedy z území táhnoucím se podél 
zprvu českoněmecké a později českopolské hrani-
ci od Drážďan do Jeseníků. Byli přizváni i někteří 
kolegové i z jiných částí Polska, Německa a Česka.  
Celkem se na konferenci přihlásilo 81 přihlášených, 
(Pl-50; DE-8; CZ-22; Uk-1), a konference se zúčast-
nilo 63 odborníků  (Pl-43; DE-4; CZ-15; Uk-1). 

Konference byla zahájena v pátek 30.3.2011 krát-
ce po 19:00 hodině uvítací řečí zástupců sponzora, 
náměstka hejtmana Libereckého kraje pro ŽP a ze-
mědělství p. Podzimka a vedoucího správy CHKO 
Český ráj p. Mocka. Po tré následovala slavnostní ve-
čeře na terase. Večerní blok byl zahájen krátkou před-
náškou o Přírodní památce a jeskyni Bartošova Pec.  
Po té pokračoval diskusní večer s několik tematický-
mi body: témata Enviromemntální výchova, ochrana 
netopýrů, NARTURA 2000 a problematika WNS. 
V průběhu sobotního programu zaznělo dalších  
20  příspěvku,  kde dominovaly témta  zabývajících  se  
výskytem netopýrů v podzemních vojenských bun-

krech. Další příspěvky se věnovali studiu echo-
lokace netopýrů, využití nové moderní techniky,  
jako jsou infrakamery, zjištění o rozšíření a výskytu 
netopýru, a nechyběli i ochranářsky laděné příspěv-
ky, z nichž nejvíce zaujal příspěvek německého kole-
gy Thomase Franka, pod názvem „Bat roosts in trou-
ble Reconstruction and demolition works at building 
made from prefabricated slabs“, který byl vyhodno-
cen účastníky konference jako nejlepší příspěvek. 

Konference byla zakončena nedělními exkurzemi, 
kdy za slunečného počasí jsme navštívili několik  
chiropterologicky a historicky cenných lokalit.  
Nejprve se účastníci konference seznámili s hradem 
Pantheon-Vranov, poté měli možnost navštívit letní 
kolonii druhu Rhinolophus hipposideros ve sklep-
ní kotelně zámku Hrubá Skála a nakonec i s kolonií  
tohoto druhu na půdě hradu Valdštejna. 

Je báječně, že se opět sešlo na této konferenci více 
účastníku, než na předchozích ročnících, velký dík 
patří všem, kteří si připravili některou ze zajímavých 
přednášek, a zároveň všem co napsali i příspěvek do 
sborníku konference, kterých je bohužel na množství 
a kvalitu přednesených referátu poskromnu. 
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vývěsní skříňka, www stránky

V roce 2011 jsme svojí činnost prezentovali na ná-
stěnce umístěna v podniku Šutr horolezecká stě-
na Liberec. Dále provozujeme internetové stránky  
na adrese www.speleolbc.cz Za tyto zodpovídá a 
spravuje je Vladimír Navrátil. 

ologické techniky a lanové přemostění Panského 
lomu. Probíhala i soutěž pro odvážné, v bednované o 
ceny sponzorů pro děti  
od LČR a pro dospělé 
od Pivovaru Konrád. 
O tyto ceny se pokou-
šeli nepřetržitě a i dost 
jich uspělo, i když se 
přesvědčili, že posta-
vit 16 beden a zároveň 
po nich stoupat vzhůru 
není zas tak jednodu-
ché jak to vypadá.
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Přednášková a popularizační činnost
exkurZe

Realizovali jsme v roce 2011 tři exkurze pro laickou 
veřejnost do podzemí. Dvě z nich byli do Západní 
jeskyně, a to dne 19.6.2011 kdy bylo jeskyní prove-
deno přes 40 osob a 19.11.2011 kdy jsem s jeskyní 
seznámil 5 návštěvníků. Další exkurze byla zaměřena 
na krasové jevy, středověkou důlní činnost a přírodní 
zajímavosti spodní části Kryštofova údolí a Karlov-
ských bučin. Té se dne 2.7.2011 zúčastnilo 8 osob. 

speleologický den 

Tradiční akce konaná 9.7.2011 v Panském lomu po-
kračovala 7 ročníkem v osvědčeném scénáři z minu-
lých let. Jen jsme po dohodě s organizátory Dnu Ješ-
tědu přesunuli termín konání na stejný den, aby se obě 
akce navzájem doplňovaly a občané Liberce a jeho 
návštěvníci mohli mít na svazích Ještědského hřbe-
tu více zajímavých atrakcí. Návštěvníci z řad laické 
veřejnosti měli možnost si prohlédnout nasvětlenou 
vstupní propast Hanychovské jeskyně a též i zajiště-
ní do ní sestoupit po nově instalovaném nerezovém 
žebříku. Dále sledovali ukázky jednolanové spele-



přednášky

HORÁČEK Daniel provedl cyklus tří přednášek na téma Netopýři Libereckého kraje pro Česko-Německé  
děti a rodiče, Pláně pod Ještědem, červen 2011. 
ROUS Ivan ve spolupráci se Severočeským muzeem  
v Liberci uskutečnil v roce 2011 přednášky na téma pod-
zemí jak v institucích, tak i na méně obvyklých místech. 
Pravidelné přednášky se konají například na středních 
školách, ale i v restauracích, v obcích, knihovnách  
a na dalších místech. 

publikační a jiná činnost

Naši členové se autorsky podíleli na několika odbor-
ných pracích v některých sbornících a též na vydání  
několika naučně populárních knih.

odborná
MERTLÍK J., HORÁČEK D., 2011: Kříženec Beskyd a Týnčanského krasu 
severně od Turnova – jeskyně pod Chlévištěm, Speleofórum 2011: 35-39, 
Brno

populární
V této oblasti se představují především dva tituly,  
ve kterých se spojila činnost členů ZO s dalšími  
institucemi:
ROUS Ivan: Industriál a technické památky In: ZEMAN Jaroslav:  
LIBEREC, urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty,  
památky, Liberec 2011
ROUS Ivan: Tábory a válečná výroba, Liberec 2012
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Akce má rok od roku výrazný nárůst zájmu veřejnosti 
a v letošním roce dorazilo na 300 návštěvníku z nichž 
většina se podívala do jeskyně, někteří jen ze shora  
z pracovní plošiny, ale většina jich sestoupila zajiš-
těna až na dno propasti, kterou si měli čas důklad-
ně prohlédnout. Odměnou jim byl netradiční zážitek, 
řádně zablácené boty a na oblečení taky sem tam něco 
ulpělo. Oproti loňskému roku jsme ani nepřetáhly tak 
moc plánovaný konec, a krátce po 18 hodině opus-
til propast poslední návštěvník, vloni to bylo až po  
20 hodině. Toto bylo možno díky pevnému 
nově nainstalovanému žebříku, jenž se nekýval.  

Návštěvníci si připadali bezpečněji než na hliníkovém,  
který jsem pro akci přiváželi v minulých letech.  
Z tohoto důvodu návštěvníci lezli mnohem rychleji. 
Také nám konečně vyšlo nádherné slunečné, teplé po-
časí a všichni jak návštěvníci tak organizátoři si toto 
vychutnávali.   

Celkem tuto akci připravovalo 11 pořadatelů,  
kteří v rámci pořadatelských povinností, do kterých patří 
příprava všech atrakcí, jejich obsluha a nakonec i sbale-
ní a úklid místa konání, čítala dohromady úctyhodných 
127 hodin. Většin pořadatelů tu takto strávila 12 hodin. 
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liberec a hrádek nad nisou

V roce 2011 vznikla malá expozice v Severočes-
kém muzeu v Liberci, která představuje zbytky vo-
dotěžného stroje z dolu Zeche v Kryštofově údolí,  
který byl instalován v roce 1704. Je to první vlaštovka 
spolupráce Severočeského muzea a České speleolo-
gické společnosti ZO 4-01 Liberec. Další artefakty  
a archeologické nálezy, které pochází z činnosti 
ČSS ZO 4-01 jsou od února 2012 vystaveny v mu-
zeu Trojmezí v Hrádku nad Nisou. Jde o hornické 
necičky a želízka z novoměstského cínového revíru 
a z dolu Zeche. 

Expozice a výstavy artefaktů

muZeum v české lípě – expoZice šatlava

Na základě dlouholeté spolupráce nás vyzvali v lednu 
2011 archeologové Muzea a galerie v České Lípě ke spo-
lupráci při přípravě stále expozice jeskyní archeologie 
v prostorách bývalé městské šatlavy. Přislíbili jsem jim 
podklady pro vytvoření panelu (víz. obr. vlevo) a dodání 
fotografií artefaktu, které vyzvedli naši členové ze dna 
jezírka v Jezerním dómu Nedobytné jeskyně. Toto je-
zírko při archeologickém prozkumu, bylo naplněné vo-
dou a ke střepům se naši členové dostali o dost později,  
kdy jezírko dočasně vyschlo. Ze střepu zde naleze-
ných slepil Miroslav Vyvadil torza dvou keramických 
džbánů, a později je i zapůjčil pro tuto expozici. Pro 
archeology, kteří prováděli původní průzkum byly tyto 
opravdovým překvapení, protože byli o hodně starší, 
než jimi při prvním průzkumu vyzvednuté, tedy asi 100-
200 let staré. Tyto slepené džbány pochází z přelomu  
14 a 15 století, tedy z dob osídlování Kryštofova údolí. 
Z tohoto je patrné, že jeskyně už v té době měla otevře-
ný a volně přístupný portál. Tento musel být s největ-
ší pravděpodobností přírodní, tedy jako jediná jeskyně  
v celé oblasti s původním přírodním portálem. Tato byla 
navštěvovaná osadníky, zřejmé jako zdrojnice vody, ale 
i krápníků, které se v té době užívaly jako afrodiziakum. 
K zavalení jeskyně nejpravděpodobněji došlo až v době 
otevření vápencových lomu Clam-galasovími těžaři 
zhruba před 150 lety. Jeskyně s těmito cennými arte-
fakty byla znovuobjevena až v roce 1997. Je zajímavé,  
že o jeskyni se nikde nenašli žádné historické zprávy, a to 
ani žádný záznam z dobových kronik Kryštofova Údolí. 
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spolupráce s jinými organiZacemi v čr

Se základní organizací 36/02 ZO ČSOP při SCHKO 
JH jsme spolupracovali při údržbě zabezpečení jes-
kyní a při pořádání speleologického dne v Panském 
lomu. Též děkujeme Vodní záchranné službě – Čes-
kého červeného kříže, která nám zapůjčila bezplat-
ně úvazky pro laickou veřejnost. Další spolupráce 
nejen se zmíněnou ZO 36/02 ČSS ale také s ČESO-
Nem jsem pořádaly pátou mezinárodní konferenci  
Netopýři Sudet.

V rámci dlouholeté spolupráce s Muzeem a ga-
lerii v České Lípě, jsme se podílely na vzni-
ku stálé expozice o jeskyní archeologii,  
která byla umístěna do bývalé městské šatlavy.  
Ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci  
a muzeem Trojmezí v Hrádku nad Nisou členo-
vé naší ZO se podílely na vystavení monta-
nistických artefaktů, pocházejících ze sbě-
ru při průzkumu historického podzemí.
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Spolupráce s jinými organizacemi
Také spolupracujeme s Ústavem struktury a mecha-
niky hornin AVČR, v.v.i., který má na jeden z našich 
lokalit, v Západní jeskyni, umístěny dva přístroje 
měřící pohyb horninových masívů v závislosti na 
Lužické poruše, která probíhá několik stovek metrů  
od jeskyně. 

přeshraniční spolupráce

S Polskými kolegy z Wroclawske grupy Chiroptero-
logiczne jsme se podíleli na zimním sčítání netopý-
rů v jeskyních hory Polom. Dále jsme se zúčastnili  
dne 25.5.2011 s polským speleoklubem Bobry jejich 
XVI. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych 
„Złoty Karabinek“ Wojciesozw 2011. S tímto klubem 
také spolupracujeme na průzkumu starých důlních děl a 
technického podzemí jako jsou podzemní kryty a továrny.  
V Rumunsku naši členové spolupracují v oblasti Ro-

sia Montana s ředitelem důlního závodu Valentina  
na průzkumu až 2000 let starých důlních děl.   
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Výzkumná činnost - Ještěd 
výZkumná a průZkumná činnost – jeskyně ještědského krasu

 
Rok 2011 přinesl v poznání Ještědského krasu několik nových poznatků, zejména proniknutí do další části Ne-
dobytné jeskyně. Sice některé z původně plánovaných akcí se nekonaly, nicméně i tak bylo dosaženo předpo-
kládaných objemů prolongačních prácí. Navíc bylo věnováno spousta energie a úsilí zpřístupnění Hanychvské 
jeskyně úvozovým koridorem na platě lomu a bezpečnostnímu očištění stěn lomu od volných bloku a kamenů. 
V následujícím přehledu jsou stručně shrnuty nové poznatky a zjištění, či dosažený postup. 

hanychovSká	jeSkyně
První činnost v roce 2011 na lokalitě byla zaměře-
ná na odbagrování úvozového koridoru k jeskyni, 
taky aby bylo možné snadněji vyvážet z jeskyně ma-
teriál, byla bezpečněji přístupná a nezasouvala se.  
Na základě dohody nám soukromá firma za náklady, 
tedy za PHM – naftu, provedla ono odbagrování. Ná-
sledná první pracovní akce pak byla zaměřena na do-
čištění onoho úvozového koridoru a zpevnění pomocí 
rovnaných krmených zídek okrajů navážky vznik-
lé uložením odbagrovaného materiálu. Dále jsme  
provedli očištění stěn od náletů a volných kamenu, 
které hrozili samovolným zřícením na naučnou stezku,  
případně na návštěvníky některých envíromen-
tálních akcí konaných v prostoru lomu. Uvol-
něný materiál byl odklizen z cesty v lomu.   

Taky byla vytvořena lávka nad úvozovou ces-
tou ke vchodu jeskyně, která slouží pro odchyt ne-
topýrů, zejména na Evropské noci pro netopýry, 
neb námi provedenými změnami by nebylo možné 
natáhnout a vybírat nárazové sítě. Poslední úpra-
vou byla instalace žebříku do vstupní propasti pro 
snazší a bezpečnější přístup do jeskyně, jak pro sa-
motné výzkumníky, tak i pro návštěvníky speleo-
logického dne. Původně jsme plánovali použít žeb-
řík z pozinku, nicméně po přepočítání rozpočtu  
a spolupráci našich členů na instalaci žebříku se uká-
zalo, že bude jen o málo, asi 1.000,- Kč, dražší když 
tento bude z nerezu. Proto jsme zvolili a připlatili  
si nad rámec rozpočtu grantu, tento trvanlivější mate-
riál, který do budoucna nepotřebuje žádnou údržbu.
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Přes všechny tyto aktivity na lokalitě jsme zvládli 
i 4 prolongační akce, při nichž bylo uvolněno 6,72 
m3 sedimentu a volné suti. Čímž se nám podaři-
lo naprosto vyčistit dno propasti a najít odtokovou 
puklinu na dně. Tato puklina má šíří 5 cca délku  
1,5 metru. Na jaře roku 2012 se dle dohody na lo-
kalitu má dostavit RNDr. Pavel Bosák a po konzul-
taci zvolíme směr dalšího postupu. Předpokládáme,  
ale v pokračování směrem dolů a rozšiřování stá-
vající odtokové pukliny na profil nejen průlezný  
ale i pracovně příznivý. V budoucnosti bychom takto 
měli dosáhnou dosud neznámého nižšího patra jeskyně. 
 
Celkem na lokalitě bylo odpracováno na 10 akcích  
tedy 255,5 hodiny, z čehož byly 4 akce,  
tedy 119 hodin zaměřeno na prolongaci,  
dále 31,5 hodiny při dvou akcích byl instalován žeb-
řík, zbývající čas byl věnován bagrování a úklidu po 
něm a očištění skalních stěn od volných bloků. Objem 
provedené práce na této lokalitě byl opravdu znač-
ný a tím pádem nezbylo moc času ani sil na ostatní  
lokality. 

rokytka	i	
Neproběhl v roce 2011 žádná akce.

rokytka	ii	-	nedobytná	jeSkyně		
Poslední nadějný směr v jeskyni bylo překonání úžiny 
nad záclonou vyúsťující z dómu D&D, kde již bylo 
známo, že se za ní nachází věští prostora. Započaté 
rozšiřování úžiny z roku 2010 se podařilo dokončit 
a pronikli jsme do nové dosud neprozkoumané čás-
ti této jeskyně. Byla tímto objevena prostora, opro-
ti původnímu směru zalomena o 90° do leva, široká  
0,5-1,5 m, délce asi 5 m a výšce asi 7 m. Z této pro-
story je patrné pokračování dvěma směry. Z niž prů-
běžné pokračuje neprůleznou puklinou minimálně  
5 metrů a v původním směru je patrné pokračování za 
skalní kulisou tlustou asi 0,3 – 0,4 m v neznámé délce  
a pravděpodobně v průlezným profilu. Prostora je bo-
hatě zdobená, zejména dominantní je v horní čistí asi 
30 cm vysoká hůl, která je jediná dochovaní v celé 
jeskyni a za povšimnuti stojí i několik desítek excen-
trů, z nichž největší dosahuje délky 25 cm. Nově na-
lezenou prostoru je potřeba zdokumentovat, zaměřit 
a doplnit do mapy jeskyně. Dále pomocí endoskopu 
prověřit nadějný směr pokračování, zda má smysl se 
pokoušet přes něj dostat.  Celkem na lokalitě bylo od-
pracováno 16 hodin. 

 
jeSkyně	v	černém	koutě	
Neproběhl v roce 2011 žádná akce.

Západní	jeSkyně	
Neproběhl v roce 2011 žádná pracovní akce, pouze 
jsme realizovali několik prohlídek pro laickou veřej-
nost a to 19.6.2011 a 19.11.2011. První se exkurze 
zúčastnilo přes 40 lidí na druhé bylo jeskyní prove-
deno 5 osob. Dále v jeskyni je prováděno Ústavem 
struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., měření 
pohybu horninového masívů v závislosti na Lužické 
poruše, která probíhá několik stovek metrů od jesky-
ně, pomocí dvou přístrojů v jeskyni nainstalovaných 
3.5.2007. 

loupežnická	jeSkyně
Neproběhl v roce 2011 žádná akce.
 
mramorová	a	hliněná	jeSkyně	
Prolongační akce na Mramorové jeskyni proběhla 
jedna a to 10.12.2011. Akce ze zúčastnili 3 osoby, 
které zde odpracovali 12 hodin, uvolnili a vytáhly 
plazivkou ze zadní čistí jeskyně 1,02 m3 hlinitých se-
dimentů.  
 
propaSt	malá	baSa

Neproběhl v roce 2011 žádná akce.

ještědSký	kraS	
V ostatních známých jeskyních Ještědského krasu ne-
proběhla letos žádná další prolongační činnost.   



Odborná a další činnost - pseudokras
českolipsko

paledová	jeSkyně	na	beZděZu		
I v roce 2011 probíhalo kontinuální měření teplot  
v jeskyni. Jeden dataloger byl umístěný v nejchlad-
nější části na dně jeskyně a druhý v horní koncové 
komoře, která se nachází výše než vchod do jesky-
ně. Záměrně je počátek grafu už od června 2010,  
je vidět že teplota stoupla nad 0°C až kolem 1.7.2010, 
to je čas kdy ze dna jeskyně zmizelo zalednění. Ov-
šem zima 2010-11 měla charakter velmi vhodný  

pro prochlazení a zalednění této lokality. Ačkoliv pa-
měť v datalogeru byla zaplněna 28.6.2011, nebylo 
možné jej vyzvednout dříve než v říjnu, kdy umožni-
lo zalednění v jeskyni tento vykopat z pod vrstvy asi 
10 cm ledu a ledové tříště. V čase ukončení měření 
ukazoval dataloger teplotu -0,42 °C což jasně ukazuje 
na jeho pozici v mase ledu. V srpnu byl na lokalitu 
umístěný nový dataloger, který doposud nebyl staže-
ný. Nicméně v roce 2011, na rozdíl od všech ostatních 
monitorovaných sezón, tedy od roku 2005, byl v jes-
kyni na Bezdězu poprvé zaznamenán permafrost.  
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česká ráj

jeSkyně	Sklepy	pod	troSkami	
Dne 5.11.2011 jsme provedly opravu zabezpečení, kdy byla zpět navařena vy-
říznutá číst mříže,  upraveny, zvětšeny otvory jimiž prochází zajišťovací čep 
inventarizačního otvoru, aby tento se snadněji vytahoval a zasouval. Dále byla 
na lokalitu umístěný nový nerezový, motýlkový zámek. Akce se zúčastnily  
4 osoby, kteří na opravě strávili celkem 27 hodin. 
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Výzkumná činnost - Český Ráj
semikras na sokolu -  

průZkum sesuvu pomocí ert

Metoda ERT – elektro odporová tomografie je zce-
la nedestruktivní geofyzikální metoda. Na povrchu  
se vybere co nejpřímější profil, kde se natáhne kabel 
s elektrodami, které se připevňují na hřeby zatlučené 
15 cm do země. Rozestup elektrod na kabelu je něco 
přes 5 m. Pětimetrová vzdálenost mezi elektrodami je 
standardní, ale je možné ji zkracovat, čímž se zpřes-
ňuje výsledek. Čím delší profil, tím větší hloubka 
výsledného řezu. U 500 m profilu maximálně 100 m  
v polovině délky. Napětí 630 V mezi právě proměřo-
vanými elektrodami. Odpor se měří mezi všemi elek-
trodami navzájem. Natažení, měření a sbalení kabelů 
v tomto případě trvalo půl dne. 

Profil byl vybrán tak, aby bylo možné všude zatlouct 
hřeby, což k balvanitosti terénu nebylo jednoduché. 
Proti původní představě se nepodařilo natáhnout pro-
fil jihovýchodním směrem, aby byly případně ověřeny 
rozsedliny v kvádrových pískovcích.  Profil byl veden 
přes jeskyni Semikraska, v těsné blízkosti propadu  
do horního patra. Počasí přálo, neboť bylo po dlouho-
dobých deštích a půda byla dostatečně vodivá. 

Pro rok 2012 předpokládáme provedení mělkého vrtu 
v úrovni jezírka, tj. těsně pod polovinou profilu. Ten 
by měl provrtat smykovou plochu sesuvu. Snahou je 
datovat, stáří sesuvu a tedy i jeskyní.

Tímto děkujeme AVČR, ústavu struktury a mechani-
ky hornin za provedený průzkum, při kterém vypo-
máhal bezplatně Jan Mertlík.
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Montanistika a historické podzemí
liberecko 

tábory	a	válečná	výroba
V roce 2011 pokračovali členové ZO 4-01 v přípravě 
podkladů pro knihu Tábory a válečná výroba, kde je 
značná část prostoru věnována podzemním památ-
kám na druhou světovou válku. Publikace, která vyjde  
na přelomu února a března, obsahuje informace a mapy 
o koncentračních, zajateckých a pracovních táborech  
v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou a v malé čás-
ti současného Polska a Německa. U většiny těchto vá-
lečných zařízení se nedochovaly jakékoliv povrchové 
stopy, ale podařilo se objevit relikty technologických 
zařízení, případně výsledky práce vězňů, zajatců a nu-
ceně nasazených. Mezi takové stavby patří protiletecké 
kryty, ale i jednoduché kolektory vytvořené například  
ze starých štol, jako tomu bylo u odvodňovací štoly dolu 
Franz v Hrádku nad Nisou. 

V rámci výzkumu byl také zpracován projekt otevření 
testovacího podzemního bunkru v Rychnově u Jablon-
ce nad Nisou, kde se za druhé světové války vyráběly 
komponenty k německým radarům Würzburg a Riese. 
Projekt byl předložen mimo jiné zastoupení Liberecké-
ho kraje při Evropské unii. 

Zároveň pokračoval archivní výzkum. Ten probíhal  
ve státním oblastním archivu v Litoměřicích, ve stát-
ních okresních archivech v Liberci a Jablonci nad Nisou  
a ve stavebních archivech měst v dotčené oblasti. Bylo 
objeveno několik podzemních staveb, především proti-
leteckých krytů a střelnic. Mezi nejvýznamnější archiv-
ní objevy patří například kryt u Schowankovy továrny 
v Jiřetíně pod Bukovou, který projektoval drážďanskýá 
ateliér Losow u. Kühne, který se jinak zaměřoval na dů-
ležité a významné stavby. 

nové	měSto	pod	Smrkem	
Z důvodu nutnosti provést opravy některých mří-
ží na zimovištích netopýrů, konkrétně jeskyně štoly 
František a Beránek Boží, jsme ve dvou zajeli dne 
13.11.2011 tyto opravy provést. Podařilo se jen opra-
vit lokalitu František, protože k Beranku Božímu 
nebylo možno zajet pro několik smrkových vývratu 
přes příjezdovou cestu. Celkem bylo zde spraveno  
na opravě 12 hodin.

jachymovsko

Dalším dlouhodobým projektem, na kterém se praco-
valo již v roce 2011, je využívaní práce vězňů v urano-
vých dolech především na Jáchymovsku po roce 1948. 
Podařilo se zdokumentovat drobné památky vězeňské 
práce a objevit nové skutečnosti. V této souvislosti  
se rozvíjí i spolupráce s Geofondem.  
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harrachovo dolování želeZných rud

Na základě archivní práce byla nalezena lokalita těž-
by železných rud v Mísečkách. Původ této obce je 
uváděn jako hornický, čemuž by odpovídal i archiv-
ní záznam o znovuotevření stařin pro pokusnou těž-
bu zřejmě limonitu pro Harrachovu huť v Arnoštově  
z 18. století. Dolování bylo realizováno pomocí šach-
tic. Jelikož je tento terén silně zvodnělý, musely být 
šachty odvodňovány pomocí dědičných štol. Ruda 
však byla pro Harrachovu huť špatné kvality a těžba 
v těchto místech byla brzy opuštěna. V současné době 
se na lokalitě nachází tři štoly, jedna hluboká šachti-
ce a pinkové pásmo. Lokalita je předmětem dalšího 
výzkumu.

Montanistika v zahraničí
rumunsko

dokumentace	montánních	památek	
Severního	rumunSka	a	roSia	montany	
Již pátá expedice do Rosia Montany, 
jedné z nejvýznamnějších světových 
lokalit těžby zlata, měla za cíl po do-
hodě s ředitelstvím těžební společnos-
ti DEVA fotograficky zdokumentovat 
římské dolování. Byl nám umožněn 
přístup mimo jiné i na místo, kde pro-
vádí výzkum francouzský a rumunský 
archeologický institut a kde se nalézají 
zbytky vodotěžného stroje starého při-
bližně 1,7 tis. let. Dále jsme v Rosia 
Montaně dokumentovaly masiv Orlea, 
Jig, Cetate a další. V okolí Rosia Mon-
tany jsme navšívili zaniklé centra do-
lování. Námi pořízená fotodokumen-
tace jako příloha zpráva se mimo jiné 
dostala až na půdu rumunského parla-
mentu, kde se projednávaly možnos-
ti další těžby v oblasti. Zároveň byly 
fotografie poskytnuty nadaci SOROS,  
která se staví proti další těžbě zlata  
v oblasti.

 Druhá část expedice byla věnová-
na novodobým hornickým památkám  
severního Rumunska v oblasti Baia 
Mare, Baia Sprie a Cavnicu. Prak-
ticky šlo o srovnávací dokumentaci,  
která měla za cíl postihnout změny, které v této  

lokalitě proběhly za posledních pět let. Výstupem 
byla série přednášek na toto téma.
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slovensko

dokumentace	hornických	památek	v	regionu	 
banSké	štiavnice.

V roce 2011 bylo prakticky dokončeno povrcho-
vé zaměření důlních děl v oblasti Banská Štiavnica 
a Hodruša Hámre. Při náročné zimní expedici jsme 
provedli i průzkum starých dobývek roztroušených  
v kopcích nad Banskou Belou s průstupem do čers-
tvého propadu kde jsme nalezli několik ručně raže-
ných dobývek a štol cca z 16. - 17. Století. V dalších 
letech budeme pokračovat v zaměřování vodních děl, 

která byla v dotčené oblasti vystavěna z důvodů hor-
nické a hutnické činnosti. Dále jsme působili přímo  
v centru Banské Štiavnice na průzkumu staré „stud-
ny“ ze které se nakonec vyklubala průzkumná šach-
tice s malou dobývkou a štolkou na dně. Po vyčiš-
tění a osazení skruže bude sloužit opět jako studna.  
Bylo konstatováno, že nový portál na štole Klinger 
naprosto neodpovídá představě o portálu (připomí-
ná spíš garáž) a fotodokumentace starého a nového 
portálu byla předána místnímu občanskému sdruže-
ní, které bojuje za zachování hornických památek.  
V lednu 2012 proběhla další mapovací akce v okolí 
vrchů Tanád a Paradajz.

polsko

dokumentace	montánních	památek	dolního	SleZSka	
I v roce 2011 pokračovala dokumentace montánních pa-
mátek na území Dolního Slezska v Polsku. Čtyři výjezdy, 
z toho jeden týdenní měly za cíl pořídit fotodokumentaci 
vybraných lokalit. Fotografie pak byly poskytnuty pol-
ským kolegům a publikovány na základě jejich uvážení.



Akce v zahraničí
rumunsko - banát

V půlce prázdnin 2011 jsme se zúčastnili malé expe-
dice do rumunského Banátu, který jsme navštívili již 
před několika lety, a to spíše jako turisté. Nyní nás byl 
dostatečný počet na vyzmáhání nějaké nadějné místní 
díry. Naše pozornost se zaměřila především na okolí 
Gerníku, kde jsme byli ubytováni a na velké krasové 
území ležící nad Svatou Helenou. V prvních dnech 
jsme pracovali na propasti Cinkavá, ve které se nám 
podařil postup o dalších osm hloubkových metrů. 

Přesto, že je ústí propasti situováno téměř nad velkým 
vývěrem, možnosti dalšího postupu stěžuje masivní 
ucpávka hlavní šachty a proto bylo upuštěno od dal-
ších prací. V dalších dnech jsme se mimo vodní turis-
tiky věnovali spíše povrchovému průzkumu západně 
od vesnice. Za vydatné pomoci místního mladého 
nadějného speleologa a průvodce Václava Merhauta, 
byly vykopány tři malé propástky, které byly hluboké 
v rozmezí od pěti do deseti metrů. Závěrem je tře-
ba říci, že popisované území zcela postrádá přírodně 
otevřené hluboké propasti, přesto pravidelně spásané 
travnaté plochy poseté škrapy táhnoucí se kolem vel-
kého množství závrtů, nápadně připomíná výše polo-
žené planiny nacházející se například ve Slovenského 
krasu. Za 4-01 Liberec se zúčastnili Miloš Juračka, 
Vladimír Rožen-
ský, Jiří Kavan, 
Radek Janoušek, 
Václav Velechov-
ský, Jana Stěhulo-
vá a dále Zuzana 
Kraupová za Spe-
leo Rožňava.

slovenský kras 2011 
 
Členové expedice do Rumunského Banátu se při spá-
teční cestě zastavili ve Slovenském krasu. Zde slezli 
propast Velká Žomboj a navštívili i několik dalších 
spelologických lokalit na Silické planině.

expedice na maganik

Ve dnech 13.-18.8.2011 jsme se ve složení Láďa Pa-
šek, Lidka Bumbálková a Vlasťa Bumbálek zúčastni-
li expedice ZO 6-14 Suchý žleb na hřeben Maganik 
v Moračské planině. Hřeben je budovaný křídovými 
vápenci a představuje typickou ukázku vysokohor-
ského krasu s velkým množstvím hlubokých škrap, 
závrtů a v neposlední řadě propastí a jeskyní. Po pří-
jezdu na lokalitu jsme se v doprovodu Kryštof Hošl, 
Richard Matouš (nejsou členy naší ZO) vracejících 
se z jednodenní návštěvy Albánie dovlekli na místo 
základního tábora. Ten byl vybudovaný na kraso-
vé planině cca. 2 hodiny cesty od osady Maganičko 
Polje ve výšce zhruba 1900 m.n.m. Tady jsme se se-
tkali se Suchožlebským osazenstvem. Hlavní lokali-

tou byla jeskyně s pracovním názvem Pahýl 2, která 
velmi nadějně směřuje a klesá do kaňonu Mrtvice 
a tedy je zde velmi slušný potenciál na denivelaci 
přes 1200m. Společným ukazatelem průchodného 
konce již prozkoumaných jeskynní na Trštenim vr-
chu (Nyx, Aither,…) byla formace černých vápenců, 
které jsou však v Pahýlu 2 v hloubce 360m proraže-
ny kaskádovitými meandry a touto vrstvou prochá-
zejí opět do dobře rozpustných světlých vápenců.  
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Různé
xvi. mistrZostwa polski w technikach jaskiniowych „Złoty karabinek“ 

Dne 25.5.2011 ve Wojciesozwe se zůčastnivili naši členové Daniel Horáček a Ivan Bulíček.

speleoforum 2011
Ve dnech 29.4.až 1.5.2011 se účastnili této akce naši členové , konkrétně Ivan Bulíček, Daniel Horáček, Ivan  Rous, Miroslav Vy-
vadil. Daniel horáček odprezentoval v rámci odborného programu příspěvek  Kříženec Beskyd a Týnčanského krasu severně 
od Turnova – jeskyně pod Chlévištěm.

Tyto již upadají opět sériemi propastí s generelním 
směrem na kaňon Mrtvice. Doposud zmapovaná část 
Pahýlu 2 má hloubku -446,4m, délku přes 750m. 
Hlavní propast má hloubku přes 200m. Prolezená 
hloubka však činí přes 500m a je zde evidentní postup 
dále. To však ukáže až expedice v roce 2012.

Asi by se nejednalo o jeskyňářskou akci, kdyby ne-
došlo k nějakému kixu. Díky chybné lokalizaci názvu 
propasti na kapesní GPS jsme se vybaveni 250m lan na 
prozkoumání jeskyně se známou hloubkou 150m, oct-
li na dně naprosto jiné jeskyně se hloubkou pouhých 
100m. Pravdou je, že nám bylo poměrně divné při se-
stupu, že se zde nenacházeli žádné kotevní body. 

polsko

V termínu 21.-22.1.2011 se člen naší ZO Daniel Ho-
ráček zúčastnil pravidelného zimního sčítání netopýrů 
v Gorách Kaczawskich. Na tomto se každoročně po-
dílíme s Wrocławskou Grupou Chiropterologicznou. 
Sraz byl v penzionu Villa Greta v Dobkowě, kde večer 
s polskými kolegy jsme prodiskutovali nové zjištění 
a rozdělili si úkoly na další den. V rámci sčítání jsme 
v sobotu 22.1.2011 počítaly netopýry v propasti Sz-
celina Wojcieszowská, jaskynia Północna, Jaskynia 
Błotna, jaskinia nad Potokiem, jaskinia Nowa, pro-
pasti Aven w Połome, a několik menších jeskyní na 
hoře Polom. Nejvíce netopýrů bylo tradičně ve Szce-
lina Wojcieszowské, kde byli nalezeni i dva netopýři 
pobřežní (Myotis dasycnéme), kteří patří k nejvzác-
nějším druhům v Evropě. Pro kontrole teto propasti, 
taky bylo zjištěno poškození opletu lana, které věno-
vala pro pravidelné sčítání a trvalé nastrojení naše ZO 
před několika lety.  V následujícím roce bude potřeba 
poškozené místo vyříznout a nahradit novým lanem. 

Na oplátku se pak vedoucí Wrocławské Grupy Chi-
ropterologiczné, Joanna Furmankiewicz zúčastnila 
zimního sčítání netopýrů v Krušných horách na loka-
litě Mauricius. 
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Biospeleologie
Biospeleologické výzkumy se v naší ZO zaměřu-
jí především na chiropterofaunu. Již od roku 1989 
jsou pravidelně sledovány stavy netopýrů v jeskyních  
a dalších podzemních lokalitách Ještědského hřebene, 
zejména jsou sledovány Hanychovská jeskyně, Ne-
dobytná jeskyně, doly Kryštofova Údolí a Panenské 
Hůrky a Západní jeskyně.  Největší zimoviště neto-
pýru je poslední jmenovaná lokalita. V roce 1989 zde 
bylo zjištěno 9 netopýrů, od té doby stavy zimujících 
netopýru výrazně narostly a 26.2.2011 zde bylo zjiš-
těno 120 jedinců, kde nejhojnější byl  Rhiniolophus 
hipposideros 81 ex a Myotios myotis 22 ex. Také sle-
dujeme populace netopýrů v oblasti českého ráje, kde 
nejvýznamnější jeskyní pro netopýry je jeskyně Krto-
la, ve které bylo dne 8.1.2011 bylo zastiženo rekord-
ních 266 ex. Rhinolophus hipposideros. 

I když v oblasti působnosti naší ZO je prováděn chiro-
pterologický průzkum systematicky a zdá se že nelze 
nalézt novou významnou lokalitu, opak je pravdou. 
Na základě informace od Jiřího Malíka mladšího pro-
vedl s nim Daniel Horáček 13.2.2011 návštěvu lokalit 
v oblasti Křížan. V jednom podzemním objektu byli 
zjištěno 5 netopýrů, konkrétně 2 ex Myotis dauben-
tonii, 2 ex. Myotis Brandtii a 1 ex. Plecotus auritus. 
Nicméně daleko zajímavější byl druhý podzemní ob-
jekt, kde bylo nalezeno celkem 24 netopýrů, konkrét-
ně 22 ex. Rhinolophus hipposideros a 2 ex. Myotis 
nattereri. Zejména mezi zjištěnými jedinci druhu Rhi-
nolophus hipposideros byli zjištěny 4 zvláštně zbar-
vený vrápenci. Tyto jedinci měli po létacích blánách 
nepravidelné, různě velké světlé skvrny. Muže se 
jedna o parciální albinizmus, projev nedostatku vita-
mínu, nebo vliv zvýšené radiace prostředí zimoviště.  
Tato skutečnost bude předmětem dalšího výzkumu. 
  
Na nedávno objevené skupině rozsedlinových jeskyní 
v Českém ráji, pod Chlévištěm provedli naši členové 
Daniel Horáček a Jan Mertlík v roce 2011 dva od-
chyty netopýrů v období swarmingu.  Při prvním od-
chytu dne 17.8.2011 bylo u čtyřech jeskyní (jeskyně 
Semikraska, jeskyně U Škeble, jeskyně Na Hraně a 
jeskyně Pod Chlívkem) chyceno celkem 53 netopýrů, 
konkrétně 3 ex. Rhinolophus hipposideros, 1 ex. Myo-
tis myotis, 20 ex. Myotis daubentonii, 3 ex. Myotis 
mystacinus, 1 ex. Myotis brandtii, 3 ex. Myotis natte-
reri, 20 ex. Plecotus auritus a 2 ex. Nyctalus notula.  
 

Další odchyt u vchodu stejných jeskyní proběhl 
17.9.2011 a bylo chyceno 26 netopýrů, konkrétně  
1 ex. Rhinolophus hipposideros, 15 ex. Myotis myo-
tis, 4 ex. Myotis daubentonii, 2 ex. Plecotus auritus 
a 1 ex. Barbastella barbastellus. Zajímavým úspě-
chem je zjištěný přelet z této lokality Na zimovišti 
Bílá Desná v Jizerských horách, kdy samice druhu 
Myotis myotis okroužkovaná dne 18.9.2011 byla zjiš-
těna na 20,5 km vzdálené Bílé Desné dne 23.1.2012.  
Z toho a jednoho přeletu zjištěného v loňském roce ze 
stejné oblasti, tedy z Hradu Pantheon-Vranov  je patr-
né, že tahová cesta zimujících jedinců na Bílé Desné 
je velmi pravděpodobně podél toku Jizery.



č. PŘIJMENÍ JMÉNO DAT. NAR Adresa PSČ Město
1 Binhaková Monika 5.6.1970 Dr. M. horákové 198/61 460 06 Liberec
2 Bulíček Ivan 24.8.1961 Luhov 48 471 29 Brniště
3 Čech Libor 8.1.1980 Kryštofovo Údolí 139 46001 Kryštofovo Údolí
4 Fichtner Jiří 13.8.1988 Mlýnská 240 463 42 Hodkovice n. M.
5 Homolka Břetislav 26.5.1965 Žižkova 97 29401 Bakov nad Jizerou
6 Honců Milan 28.5.1980 Květinová 482 468 02 Rychnov u Jabl. n.N.
7 Horáček Daniel 10.9.1972 Sametová 721 460 01 Liberec 6
8 Horušický Reiner 15.6.1933 Krajní 1577 460 30 Liberec 30 
9 Janoušek Radek 7.4.1974 Na čekané 278/1 460 01 Liberec 1
10 Juračka Miloslav 25.12.1957 Rumburská 136 463 11 Liberec 30
11 Kavan Jiří 2.1.1959 Fojtka 195 463 22 Mníšek
12 Kopecký Ondřej 12.10.1977 Řádová 430 463 03 Stráž nad Nisou
13 Kunc Radovan 24.6.1960 Kostelní vrch 473 468 71 Lučany n.Nisou
14 Malík Jiří 29.9.1944 5.května 37/26 460 01 Liberec 1
15 Malík Jiří 15.6.1971 5.května 37/26 460 01 Liberec 1
16 Mertlík Jan 10.3.1964 Tisovka 2 511 01 Turnov
17 Navrátil Vladimír 28.11.1967 Táborská 58/15 460 08 Liberec 8
18 Novotný Michal 1.6.1977 Holubová 44/3 405 02 Děčín 7
19 Pašek Jaroslav 24.8.1974 Jasná 373 460 00 Liberec 15
20 Pašek Ladislav 26.8.1980 Pod Ještědem 296 460 08 Liberec 8
21 Prskavec Ladislav 18.6.1945 Žižkovo nám. 1082/16 460 01 Liberec 1
22 Rous Ivan 7.5.1978 Aloisina výšina 638/120 460 15 Liberec 15
23 Roženský Vladimír 16.9.1947 Dlážděná 1424 463 11 Liberec 30
24 Stěhulová Jana 31.10.1986 Bítouchov 117 513 01 Semily
25 Šrejma David 27.7.1974 Zámecký Vrch 46311 Liberec30
26 Šrek Jakub 15.4.1983 Halasova 893/4 460 06 Liberec 6
27 Tengler Dalibor 14.1.1947 Svatoplukova 448/27 460 01 Liberec 4
28 Tomáš Jaroslav 5.12.1945 Národní 344 460 08 Liberec 8
29 Tomáš Ladislav 8.9.1943 Vysoká 174/16 460 10 Liberec 10
30 Velechovský Václav 18.1.1948 Baltská 607/26 460 14 Liberec
31 Vyvadil Miroslav 25.10.1964 Burianova 915/3 460 06 Liberec
32 Zavada Kamil 16.1.1974 Teplická253/13 753 01 Hranice na Mor.
33 Žilka Bronislav 13.11.1977 Schwarzova 389 46303 Stráž na Nisou
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Seznam členů ZO v roce 2011

externí spolupracovníci - čekatelé
Honzejk Jiří Antonínov 182 468 44 Josefův Důl
Mužák Petr 16.6.1987 Hoření Paseky 19 463 43 Světlá pod J.
Vyvadil Jan Burianova 915/3 460 06 Liberec
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