Závěrečná zpráva ZO ČSS 4-01 Liberec za rok 2004

Strana 1 (celkem 12)

Česká speleologická společnost
Základní organizace 4-01
Liberec

Závěrečná zpráva ZO ČSS 4-01 Liberec za rok 2004

Strana 2 (celkem 12)

1.Obsah:
2. Zpráva o činnosti výboru ZO. .............................................................................................................. 3
2.3.Přednášková a popularizační činnost. ........................................................................................ 3
2.4.Spolupráce s jinými organizacemi. ............................................................................................ 3
2.4. Přeshraniční spolupráce. ........................................................................................................... 3
3.Zpráva o hospodářské činnosti ZO. ...................................................................................................... 3
4. Výzkumná a průzkumná činnost. ......................................................................................................... 4
5. Dotace a granty .................................................................................................................................... 5
6. Různé. .................................................................................................................................................. 5
7. Seznam členů ZO4-01 Liberec k 31.12.2004 - příloha č. 3 ................................................................ 6
8. Přehled plánovaných akcí. ................................................................................................................... 6
Zpráva pokladníka o hospodaření ............................................................................................................ 7
Zpráva revizora ........................................................................................................................................ 7

Výroční zpráva za rok 2004 ZO ČSS 4-01 Liberec

Závěrečná zpráva ZO ČSS 4-01 Liberec za rok 2004

Strana 3 (celkem 12)

2. Zpráva o činnosti výboru ZO.
Složení výboru ZO 2004.
Předseda - Daniel Horáček
místopředseda - Václav Velechovský
jednatel - Judr.Miloslav Juračka
pokladník, hospodář – Miroslav Vyvadil
čl. výboru - Jiří Kavan
revizor – Vladimír Navrátil

2.1. Zpráva pokladníka a hospodáře - příloha č.1
2.2. Zpráva revizora - příloha č.2
2.3.Přednášková a popularizační činnost.
Vývěsní skříňka na nám. E.Beneše (zodpovídá Vladimír Navrátil)
WWW.volny.cz/daniel.horacek/jeskyne.htm (zodpovídá Daniel Horáček)
Speleologický den v Panském lomu - Přípravy na vlastní konání akce v podstatě začali v půlce
července. Bylo zapotřebí zvládnout spoustu práce. Krom se mezi sebou dohodnout kdo bude co
zajišťovat, jsme museli taky zkoordinovat spolupráci při přípravě a pak i vlastním průběhu
jednotlivých atrakcí na speleogickém dnu s dalšími organizacemi. Na ukázkách speleozáchrany
přislíbili spoluúčast členové Vodní záchranné služby – Českého červeného kříže a ukázky záchrany
zraněného z visu přislíbili Liberečtí hasiči. Dále bylo nutno vyrobit plakáty a nechat je vylepit.
Společně s nimi byli osloveny všechny sdělovací prostředky aby otiskly pozvánku na tuto akci.
Konečně je tu den D. Již v ranních hodinách se scházíme v Panském lomu. Připravujeme
bezpečnostní zajištění v jeskyni, konkrétně ve vstupní propástce a natahujeme velký i malý traverz.
Vše se nám podařilo připravit jen tak tak. I když byl oficiální začátek akce ve 13:30 jíž před 13
hodinou zde bylo plno lidí co přišli se na tuto akci podívat. A tak jsme začali o něco dříve. Každý se
chtěl podívat do jeskyně. Tak je tam pomalu necháváme sestupovat po žebříku do nasvětlené
propástky. Každý je zajištěn v sedáku na laně a vybaven z bezpečnostních důvodů přilbou. Do jeskyně
pouštíme maximálně pět osob, pak se musejí vystřídat. Mezitím první lezci přelétávají téměř 35 km
rychlostí nad hlavami návštěvníků akce. Pro zájemce z řad laiku zde máme malý traverz na němž si to
muže zkusit každý. Ty co čekali na sestup do jeskyně mohli mezitím sledovat ukázky záchrany z visu
a speleozáchrany. Akce byla ukončena o pul hodiny dřív než bylo plánováno protože zde nebyl již
žádný návštěvník. Těch přišlo něco mezi 100 až 150 (přesný počet nemohu říct, neb většina z nich si
nevzala pamětní vstupenku), což lze považovat za úspěch pro akci prvně pořádanou a pokusíme se za
rok připravit další ročník (víz. příloha č.7).

2.4.Spolupráce s jinými organizacemi.
Se základní organisací 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH jsme spolupracovali při údržbě uzávěr
jeskyní Rokytka, Nedobytné j. a Ukradené j., opravě uzávěry Loupežnické j. a při výzkumu
chiropterofauny Ještědského hřbetu. Dále při pořádání speleologicvkého dne v Panském lomu jsme
přípravu a realizaci akce provedly s Vodní záchranné služby – Českého červeného kříže a s
libereckými hasiči.

2.4. Přeshraniční spolupráce.
S Polskými kolegy z Wroclawske grupy Chiropterologiczne jsme se podíleli na zimním sčítání
netopýrů v jeskyních hory Polom.

3.Zpráva o hospodářské činnosti ZO.

Za provedenou údržbu uzávěr Nedobytné j., Ukradené j., propasti Rokytka a opravu uzávěry na
Loupežnické j. jsme vyfakturovali 8.550,- Kč. Dále za kontrolu stavu zajištění OPDD v teritoriálním
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obvodu BÚ Liberec jsme vyfakturovali MŽP ČR, odboru geologie 8.100,- Kč. V této činnosti na
smluvním základě se zadavatelem budeme pokračovat ještě po dobu dalších dvou let. V rámci paříme
podpory Krajského úřadu v Liberci, referátu zemědělství a ŽP jsme provedli zabezpečení jeskyně
Velká Basa a opravu zabezpečení propasti Malá Basa v celkové hodnotě 22.000,- Kč.

4. Výzkumná a průzkumná činnost.

Hanychovská jeskyně Z důvodu krácení rozpočtu pro rok 2004 a nezískání finančních prostředku z
jiných zdrojů na pronájem elektrocentrály a el. vrátku neproběhla žádná z plánovaných akcí na této
lokalitě. Bez zmíněného technického vybavení je práce na lokalitě neefektivní, nadměrně namáhavá a
z hlediska BOZP značně riziková.
Rokytka II – Nedobytná jeskyně - V proběhu oku 2004 po započetí prolongačních prací ve Starém
Vstupním dómu. Při postupném odvalování kamenu, bloků, prolongaci sedimentua suťi se otevřela
úzká neprůlezná puklina hned za nově instalovanými vraty spodního vchodu. Bylo vidět že pod námi
je nějaký prostor. Ten v nás místo nadějí spíš vzbuzoval obavy. Ve Sterém vstupním dómu je potřeba
vyzdít opěrný pilíř, aby nehrozilo zřícení stropu, dočasně podepřeného dřevěnými stojinami. Bylo
nutné se do něj podívat, zda budeme moci opřít pilíř o podlahu nebo zda je to jen velký blok, který
budeme muset rozbít a zdít pilíř minimálně o dva metry vyšší. Vydali jsme se to zjistit 1.5.2004.
Vybaveni elektrocentrálou (za zapůjčení ektrocentrály jsme zůstali kvůli neposkytnutí finančních
prostředku dlužni), velkou vrtačkou s vrtákem o průměru 32 mm a trhacími klíny jsme počali puklinu
rozšiřovat. Po úmorné práci, téměř hodinářskou pečlivostí jsme konečně puklinu rozšířili. Konečně se
tam dalo vlézt a znovu se dostat k některému nářadí co nám při snaze tuto puklinu rozšířit dolu
napadalo. Ukázalo se, že prostor je dole kompaktní a že můžeme pilíř opřít o podlahu Starého
vstupního dómu. Nová prostora byla úzká, zasucená, zahliněná. Teprve tehdy nás napadlo, že by jsme
se mohli i někam z ní dostat dál. Nějak se to hned nedařilo a zpočátku to vypadalo, že to nepovede
nikam, že to nemá pokračování. Vzhledem k datu (vstup ČR do EU) a takové nějaké bezvýchodnosti,
kdy jsme tam museli a kdy to vypadalo, že to nepovede nikam dál, dostala tato prostora jméno
Evropská blamáž. Ale vytrvali jsme a podařilo se nám proniknout do dalších prostor, zejména do
krásně zdobeného dómu U Rakety. V průzkumu nových částí jsme pokračovali 15.5.2004, kdy jsme
našli pokračování směrem pod vrata a dostali se do řídce zasucené pukliny pod vraty vedoucí
nadějným směrem dolů. Celková délka nových částí je asi 16 metru a jeskyně má teď s nimi cca. 93
metru délku všech známých prostor a denivelaci 16,5 metrů (víz příloha č. 6).
V dalších akcích jme se věnovali přípravě přístupové cesty do nově objevených částí a to takové
aby bylo možno po ní transportovat prolongovaný materiál uvolněný při pronikání do dalších prostor.
Dále byla dokončena prolongace volných bloku a sedimentu ve Starém Vstupním dómu a postupně
vyzdíván podpěrný pilíř. Všechny tyto práce zabraly veškerý volný čas a tak zaměření jeskyně je
prováděno počátkem listopadu. Mapa nových částí byla vyhotovena až počátkem roku 2005(víz.
příloha č.4,5). Celkem na lokalitě bylo odpracováno v 15 akcích 230 hodin. A zaměřování lokality si
vyžádalo 4 akce, celkem 38 hodin.
Vzhledem k náročnosti prací ve vstupní partii jeskyně a novému objevu nedošlo k pokusu
proniknout za záclonu a tak tento cíl zůstává pro rok 2005. K němu se připojují ještě další dvě nejníže
položení místa v nových objevech, kde lze předpokládat logické pokračování.
Západní jeskyně - Při dvou náročných akcí na koncovém závalu v Západní jeskyni se tento otevřel
a poprvé úzkým průlezem jsme vstoupili do koncového dómu, kde na stěně jsou jednoznačné
vymodelované rýhy od již neexistujícího vodopádu. Tato prostor byla pravděpodobně vytvořená
propadající se vodou v glaciálních údobích. Vstup do této prostory je mezi velkými bloky, hodláme
počkat do jara a pokud se zával nepohne tak se je pokusíme rozbít, což zajistíme bezpečný přístup do
tohoto dómu. Celkem na lokalitě bylo odpracováno 60 hodin.
Loupežnická jeskyně – Z důvodu náročnosti prací na Nedobytné jeskyni a novému objevu jsme na
teto lokalitě nepokračovali a tak veškeré vytčení cíle zůstavují k realizaci v dalším roce.
Mramorová jeskyně – V průběhu březne jsme pokračovali v prolongaci prostor na této lokalitě.
Průzkum této lokality je zdlouhavý a jen pokosku pronikám hlouběji do nitra Vápenného vrchu u

Závěrečná zpráva ZO ČSS 4-01 Liberec za rok 2004

Strana 5 (celkem 12)

Raspenavy. Celkem na lokalitě bylo odpracováno 11 hodin, předpokládám v prosinci dalších 11
hodin.
Ještědský kras - Nově byli instalovány půletné mříže na propast Velká Basa a jeskyni V Černém
koutě.
Montanistika – ZO ČSS 4-01 Liberec v roce 2004 prováděla terénní průzkum na lokalitách
Schachtberg, Zeche Wasser a Nové město pod smrkem. V součinnosti se Severočeským muzeem jsme
provedli archeologický výzkum lokality Zeche Wasser, kde byl objeven odvodňovací systém ze
začátku 18. stol. Bylo provedeno i dendrologické ověření stáří nalezeného dřevěného koryta. Na
lokalitě Schachtberg skupina pokračovala v průzkumu odvalů a propadlé trasy „Horní“ štoly. Dále
proběhlo mapování a terénní pochůzka v revíru Nové Město pod Smrkem, kde byla v součinnosti
Ministerstvem životního prostředí provedena kontrola zajištění OPDD a SDD, navrženy možnosti
zlepšení a opravy uzávěr. Podobné obchůzky proběhli i kolem OPDD na Ještědském Hřebeni, na
Semilsku a Novoborsku. Na lokalitě Nové Město pod Smrkem byl navržen potápěčský archeologický
průzkum vybraných lokalit. Skupina navázala spolupráci s občanskými sdruženími v oblasti Banské
Štiavnice (Slovensko), kde prováděla monitoring projevů starých důlních děl na povrchové objekty a
dokumentaci montánních památek. Výsledky byly předány místnímu občanskému sdružení. Naše
montánní sekce se též podílela na setkávání obdobně zaměřených skupin, výměně informací z oblasti
technického zabezpečení průzkumu a zpřístupnění starých důlních děl. Ve spolupráci se
Severočeským muzeem připravujeme výstavu, která bude mapovat hornictví v Libereckém kraji.

odpracované hodiny
Počet akcí

Hanychovská j. Nedobytná j.
0 hod.
230 + 38 hod.
0
15 + 4

5. Dotace a granty

Mramorová j.
11 hod.
1

Západní j.
60 hod.
2

V roce 2004 jsme podaly tři žádosti o přidělení grantu na činnost naší ZO ČSS. Dvě z nich byli
podány do ekofondu města Liberec ( konkrítně Speleologický den v Panském lomu a Speleologický
průzkum Hanychovské jeskyně a jesnyní Ještědského krasu). Které byli částečně podpořeny oba. Na
projekt Speleologický průzkum Hanychovské jeskyně a jesnyní Ještědského krasu bylo původně
žádáno o 17.000,- a poskytnutá částka byla 8.500,- Kč. Z tohoto duvodu bylo nutno pozastavit
prolongační práce v Hanychovské jeskyni, které jsou finačně náročné. Projekt Speleologický den
v Panském lomu byl podán nas částku 17.000,- Kč. Z této částky nám poslytl ekofond města Liberec
pouze 6.000,- Kč a jen díky přímé podpoře z Krajského úřadu v Liberci, referátu Zemědělství a ŽP,
který poskytl zbývajících 11.000,- Kč bylo možno tuto akci uspořádat. Kdybi k této podpoře nedošlo
byli by jsme nuceni ojejího uspořádání ustoupit. . Dále v rámci příme podpory Krahjského úřadu
v Liberci, referátu zemědělství a ŽP byp podán a podpořen projekt na zabezpečení jeskyně Velká Basa
v celkové hodnotě 22.000,- Kč.

6. Různé.

Seleoforum 2004 – účast členů ZO na vlastní náklady-
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Této akce se účastnili Horáček, Vivadil, Navrátil, Šrejma.
Slovensko 2004 - účast členů ZO na vlastní náklady - 1.7.2004 -10.7.2004
Účastníci: Juračka, Malík, Velechovský, Horáček, Tomáš L., Janoušek.
V průběhu akce jsme navštívili v Slovenském krasu: jeskyně Buzgo, propast Nová Mufloní, Bezodná
Ladnica, Atilova propast,…..
Valná hromada ČSS ve Sloupu v Moravském krasu: Jako delegát ZO byl vyslán D. Horáček.

7. Seznam členů ZO4-01 Liberec k 31.12.2004 - příloha č. 3
8. Přehled plánovaných akcí.
Návrh plánu činnosti na rok 2005:

2.4.2005…..……. Loupežnická jeskyně
duben.2005……..…SPELEOFORUM
30.4.2005…….…...Hanychovská jeskyně
21.5.2005………....Nedobytná jeskyně*
11.6.2005…………..Západní jeskyně
23.6.-10.7.2005……..EXPEDICE (Slovensko)
23.7.2005…………Nedobytná jeskyně*
6.8.2005…….….Speleologický den
10.9.2005…….…..Nedobytná jeskyně*
1.10.2005……….Poslední akce (lokalita dle potřeby)
12.11.2005……..…Mramorová jeskyně
*
při dostatku účastníku zároveň i Loupežnická jeskyně

Předseda 4-01 ZO CSS
Daniel Horáček .

Příloha č.1
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Seznam členů ZO4-01 Liberec k 31.12.2004

Příloha č.4

Nedobytná jeskyně - Půdorys
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Nedobytná jeskyně - řez
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Nedobytná jeskyně - fotografie

Záběry z nově objevených částí Nedobytné jeskyně
Foto: D.Horáček

Příloha č.7

Speleologický den - fotografie
Speleologický den
foto. D. Horáček
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ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
4-01 ZO LIBEREC
Sametová 721, 460 01 Liberec 6
603 780 392, daniel.horacek@volny.cz
http:// www.volny.cz/daniel.horacek/jeskyne.htm

