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Výročni zpráva 

ZO ČSS 4-01 Liberec 2000 

==================&===-====-==============:....:...:.======-========= 

1. Zpráva o činnosti výboru ZO 

Výbor ZO byl pro rok 2000 zvolen ve složení: 

Jiří Malík - předseda 

Václav Velechovský - místopředseda 

JUDr. Miloslav Juračka- tajemník 

Jiří Kavan - hospodář 

Ladislav Tomáš - pokladník 

Miroslav Vyvadil - revizor 

1.1 Zpráva pokladníka a hospodáře příloha č. 1 

1.2 Zpráva revizora ZO - viz příloha č. 2 

1.4. Přednášková a popularizační činnost 

Veřejnost byla informována prostřednictvím vývěsní skříňky organizace na 
nám. E. Beneše. 

1.5. Spolupráce s jinými organizacemi 

Naše ZO spolupracovala s orgány SOP, referátem životního prostředí OÚ, 

s UOK pro pseudokras, se ZO 4-03 Děčín, 7-1 O Pustý Žleb, se OS SSS Rožňava, 
UK Bruthans Zeman, 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH. 

2. Zpráva o hospodářské činnosti ZO 

Byla zpracována výkresová dokumentace na uzávěru části systému Rokytka -
Nedobytné jeskyně. 

Dále viz příloha č. 1 zpráva pokladníka a hospodáře. 



3. VÝZkumná a průzkumná činnost 

Výzkumná a průzkumná činnost byta prováděna na lokalitách -

Západní jeskyně, Hanyehovská jeskyně, Rokytka, Basa. 

4. Expedice 

Byia uspořádána expedice do Slovenského Krasu "Slovensko 2000" ve spolupráci 
s Rožňavskou speleologickou skupinou. Pokračováno ve výzkumech Severní části 
Plešivecké planiny. Účast Daniel Horáček, Radek Janoušek, Miloslav Juračka, 
Ladislav Tomáš, Václav Veieehovský, Pavel Bohun Liberec, Pavel Cholevík Orcus. 
Navštfveny Čistá, Šingliarka, Pod Lískou, Peňažná, Jelení, Zvonivá, Krásnohorská, 
Važecká. Kopání u čertovy propasti. 

5. Přehled odpracovaných hodin na ioka1itách 

Hanychovská jeskyně 52 hod 

Basa............................ 3hod 

Rokytka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 hod 

Souhrnně cca 222 hod 

6.Různé 

Člen ZO Daniel Horáček v rámci činnosti v ČSOP pokračoval ve výzkumech netopýří 
populace v celém regionu. 

Speteoforum učastni1i se M.Vyvadit,D.Horáček, exkurze Stoupsko Sošůvské j., 
Rudické propadání - Obrovské dómy 

Moravský Kras- návštěva ZO Pustý Žleb 17.- 19.fistopadu 2000, první dva dny 
exkurze do jeskyní Spirálka, Piková Dáma, Skleněná Dáma, Skleněné Dómy. 
Poslední den vyvážení materialu po akci z Amatérské jeskyni. M. Vyvadil, 
O. Horáček, R.Janoušek a Pavlína. 

Javoříčko - Vyvadil, Horáček - Hiavní j., Za Hájovnou, Jezevčí j. 

český kras Vyvadíl M., Horáček D., jeskyně Nad Kačákem, Netopýří j.. 



Mnichovo Hradřště - Malík, Velechovský účast na semináři UOK pseudokras historie 
organizovaný speleoarcheotogem Petrern Jenčem z okresnfho vlastivědného muzea 
v české Lípě. Archeologické nálezy v českém ráji v oblasti přilehlé Mužský, Drábské 
světničky, pseudokrasové jevy a jeskyně. 
Kopecký Jřři ZO Broumov v Lužických horách . Organizována poznávací cesta pro 
skupinu Broumov- Lemberk, Luž, Mttštejn, Ledová, náhony. Západní. 

HANYCHOVSKÁ JE§KYNĚ - rok 2000 

Drobné protongačnf práce - vybírání sedimentů z hlavní chodby, jedna větší akce 
vytdřzeni materialů přemístěných z htavnř chodby· do vstupní propasti za použití 
erektrovrátku. 

JE§KYNĚ MALÁ A VELKÁ BASA- rok 2000 

Malá Basa - zhotovena uzávěra - zaplatila ČSOP 

ROKYTKA - rok 2000 

Vypracována výkresová dokumentace pro zhotovení vrat. 

Provedena asanace skládky odpadu v iornu Rokytky dle podmínek stanovených 
vyjímkou pro činnost ZO na lokalitě. Terén zarovnán a pokryt zvětralým krystalickým 
granodioritem. 



Odebrány vzorky vody k provedení rozboru a stanovení možného průběhu vody 
podzemím, v době zpracování zprávy výsledky neznámy. Ondřej Zeman 5-01 
Bozkov, Jiří Bruthans 1-05 Geospeleos 

Nedobytná jeskyně 

Vzhledem k tomu, že při vstupu do Nedobytné jeskyně je nutné překonat značně 
úzkou plazivkou, neumožňující provádění protongačních prací vedoucích k dalším 
předpokládaným objevům a prakticky neumožňující případný transport náhodně 
zraněného v jeskyni, přistoupila naše ZO k otevření historického vchodu, který byl 
pravděpodobně v 19. stoietí zavalen. V roce 2000 bylo plánováno upravit terén před 
historickým vchodem, aby se do budoucna usnadnil transport materiálu a odkryl 

portál historického vchodu, kde budou osazeny vrata. 
Celkem proběhlo devět brigád (z toho čtyři plánované) na nichž členové ZO 

odpracovali více jak 159 hodin. Zpočátku jsme započali prohlubovat zářez vedoucí 
k historickému vchodu od horní hrany lomu, a udržujíc postupně se svažující počvu, 

jsme se prokousali množstvím hlíny, kamení a bukových kořenů až pod portál 
historického vchodu. Prohloubený zářez je asi 180 cm široký, asi 11metrů dlouhý a 
v zadní části více jak 5 metrů hluboký. Hlínu, kořeny a drobnou suť a menší kamení 
jsme sypali do lomu, vetší kameny jsme si ponechávali nahoře, aby bylo čím 
obezdít nová vrata. 

Úkoly, které jsme si pro rok 2000 vytýčili byly splněny. Navíc se podařilo ve 
spolupráci s ČSOP ZO 36/02 při SCHKO JH zajisti výrobu nových vrat na vchod do 
jeskyně. 

Stanovené cíle na rok 2001: Z jara nejprve provést začištění spodní části portálu a 
osazení vrat a pokračovat v prorážce chodby směrem do jeskyně. 

ZÁPADNÍ JESKYNĚ - rok 2000 

Občasná kontrola stavu. 

Osazena nová dvířka na komín pracovního přístřešku 

Historické podzemí 

Průzkum podzemí kláštera Hejnice- Vyvadil, Horáček, Janoušek 


