Zpráva o činnosti ZO 1-05 GEOSPELEOS
za rok 2007

V roce 2007 byla uspořádána 1.členská schůze.
Výbor ZO se sešel na 1.schůzi.
Do tisku bylo předáno 7 článků s jeskyňářskou tématikou, bylo předneseno 7 přednášek a
uspořádáno 10 exkurzí v oblasti ČK.
6.členů se pravidelně 1x za měsíc zúčastňovalo cvičení SZS stanice č.1 Čechy.
Prolongační práce probíhali na těchto lokalitách:
Jeskyně Arnika :
Na této lokalitě bylo uskutečněno celkem 12 akcí ,průzkum byl opět zaměřen
na místo zvané Trativod. V těchto místech prochází chodba mohutným závalem
a byla zajištěna kovovou výztuží. Dne 31.3 se podařilo proniknout do předpokládaného
odvodnění Východního ponoru , který tvoří ukloněná chodba s několika přítoky
a komínem o celkové délce ca 20m. V nejníže položené části této chodby
zvaná Trativodná, pokračoval další průzkum , kde jsme při stropě sledovaly
odtokové kanálky a podařilo se odkrýt kruhový útvar zvaný Kotlík za kterým
pokračuje dále v plném profilu zasedimentovaná chodba.V této chodbě jsme
dosud postoupili o ca 3m. V tomto sledovaném období zde bylo vytěženo ca
10m3.
Jeskyně Studniční:
Zde bylo uskutečněno cekem 10 akcí které byly zaměřeny především na prohloubení
Vaněčkovy studny ,zde jsme postoupili do hloubky ca ?16m,kdy se během prohlubování
objevovaly různě velké dutiny a propástky, které nadále určují další směr
průzkumu.Pro odstranění co2 s kterým je na této lokalitě problém, bylo nainstalováno
odvětrání v podobě flexibilní hadice o průměru 10cm a větráku který je napájen
z baterie 12v,dále byl osazen další řebřík a je připraven uzávěr vchodu,který bude osazen
během tohoto roku.
Jeskyně Pod křížem:
Zde bylo uskutečněno celkem 5 akcí na otevření vchodu , osazení uzávěru
jeskyně a úpravy terénu okolo vchodu. Byla rovněž prohloubena chodba od
vchodu do portálu.
Pro objasnění souvislostí jeskyně Pod křížem a jeskyní Lilijicová byl proveden
radiotest ,
Výsledky tohoto radiotestu naznačují možnosti propojení těchto jeskyní.
Jeskyně Trativod:
Na této jeskyni se uskutečnily 3 akce se zaměřením na rozšíření vstupní
partie,tak aby se mohl odtěžený materiál snáze dopravit na povrch. Hornina
se zde rozpojovala pomocí patronek.
J.Arnoldka:
Jeskyně byla vyčištěna,proběhlo rozšiřování plazivek na různých místech jeskyně a trvale
probíhá fotodokumentace.
V Palachově propasti probíhají mapovací práce včetně fotodokumentace,vystrojení
propasti zkracovačka a sledování vodního stavu jezera

Vědecká činnost:
- pravidelné sledování fyzikálních a chemických parametrů vybraných pramenů na území
Českého krasu
- Studium krasové hydrologie v Českém a Moravském krasu
- pokračovalo studium skapových vod (v souvislosti s nesaturovanou zónou) v Ochozské j.
ve spolupráci se ZO Královopolskou
- pokračoval výzkum sedimentů,hlavně v ČR a SR.
- výzkum biostratigrafický a malakozoologický v Javoříčském krasu, jeskyně Májka (PH4); v
Českém krasu, skalní útvar Zubák v Radotínském údolí
Další činnost:
Základna ZO - V prostoru pro spaní byla dokončena tepelná isolace , drobné úpravy na
elektroinstalaci a oprava střešní krytiny.
Studna - Vzhledem dlouho trvajícímu suchu byla v studni za základnou snížena výška
sacího koše a studna znovu vyčištěna.
Byl uskutečněn radiotest v oblasti jeskyně Pod Křížem, který měl ověřit možná vzájemná
spojení okolních jeskyní.
Byla dokončena podrobná mapa lomů Amerik se zakreslením všech evidovaných krasových
jevů.
Byl uskutečněn radiotest v Mladečských jeskyních.
Byl uspořádán další ročník Petrbokova memoriálu.
Členové ZO se účastnili několika montanistických setkání.
ZO spolupracuje s těmito organizacemi:
Muzeum Českého krasu
ČESON
Společnost Barbora
Správa CHKO Český kras
Horolezecký klub Spirála Kladno
Členové ZO se účastnili těchto centrálních akcí ČSS:
Speleoforum
Setkání jeskyňářů v Českém krasu
Jeskyňářský bál
50.let Bozkovských jeskyní
Členové ZO se účastnili těchto zahraničních expedic:
4.členové Slovinsko, účast na projektu „SPELEOPROJEKT KANIN“ Koty1000
2.členové solné jeskyně Iránu
místopředseda ZO: Michal Novák

Pokladní zpráva ZO 1-05 za rok 2007
Převod z roku 2006
Příjmy celkem
z toho:
členské příspěvky
dotace pokladny z konta na nákup lan

Výdaje celkem
z toho:
materiál lokality
odvod čl. příspěvků
rozbor vody
daň z nemovitosti
vaky na čluny
lana

Zůstatek k 31.12.2007

5 692,10
28 058,50
24 000,00
4 058,50

31 887,50
4 247,00
20 800,00
200,00
62,00
2 520,00
4 058,50

1 863,10

V Praze dne 20.1.2008
Schwarzer Jiří
pokladník ZO 1-05

Zpráva o hospodaření ZO 1-05 za rok 2007
Převod z roku 2006
Příjmy celkem
z toho:
úrok

Výdaje celkem
z toho:
výpisy + poplatky spořitelně
nákup lan

Zůstatek k 31.12.2007

62 200,58
325,67
325,67

5 126,00
1 067,50
4 058,50

57 400,25

V Praze dne 20.1.2008
Schwarzer Jiří
pokladník ZO 1-05

Revizní zpráva za rok 2007

24.1.2008

ČSS ZO 1-05 Geospeleos
 Revize hospodaření, tedy revize běžného účtu vedeného u České spořitelny a.s. 4675339/0800
proběhla dne 18.1.2008
 zůstatek z loňského roku
65.200,58 Kč
 zůstatek k 31/12/2007
60.400,25 Kč
 příjmy a výdaje jsou dokladovány potřebnými dokumenty
 Revize pokladny proběhla dne 18.1.2008
 zůstatek z loňského roku
5.692,10 Kč
 zůstatek k 31/12/2005
1.863,10 Kč
 revize zjistila chybějící doklad k zakoupení karbidu za 1.300 Kč. Doklad je nahrazen
čestným prohlášením kupujícího Zdeňka Matějky a výdajový doklad z pokladny řádně
podepsán třemi odpovědnými osobami.
 revize zjistila formální chybu ve vedení pokladní knihy, kdy byly prohozeny zůstatky
pokladny po výdajích č.4 a č.5. Následné vedení zůstatků je již správné.
 mimo uvedené drobné nedostatky revize pokladny potvrdila celkovou správnost a
bezchybnost vedení pokladny
 ostatní příjmy a výdaje jsou dokladovány potřebnými dokumenty
 Revize skladu proběhla dne 24.1.2008
 v souladu s návrhem správce skladu revize doporučuje vyřadit z evidence 3 staré obaly
na čluny
 revize doporučuje zařadit do evidence dva nově zakoupené obaly na čluny
 v souladu s návrhem Michala Kolčavy revize doporučuje, aby 1ks nového obalu na člun,
který mu byl odcizen během zápůjčky, uvedený uhradil platbou do pokladny
 revize doporučuje vzít do evidence 2ks nových lan
 fyzický stav ostatního materiálu na skladu odpovídal seznamu položek vedených
v evidenci
 Závěr revize
¾

Revize hospodaření
 revize hospodaření potvrdila správnost a bezchybnost vedení účtu

¾

Revize pokladny
 vyjma výše uvedených formálních připomínek potvrdila revize pokladny správnost a
bezchybnost vedení pokladny

¾

Revize skladu
 vyjma výše uvedených drobných připomínek potvrdila revize skladu správnost a
bezchybnost vedení skladu

Pavel Schmidt
revizor ZO 1- 05

Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2008
Průzkumná činnost a dokumentace
Arnika
Čeřinka
Arnoldka
Studniční
Průzkum a dokumentace jeskyní v krasových skupinách 21, 24, 27

Vědecko-výzkumná činnost
radiotesty (Zapletal)
výzkum hydrologie krasu (Bruthans)
výzkum kvartérní fauny v krasových oblastech (Hlaváč)
výzkum jeskynních sedimentů (Kadlec)

Spolupráce s jinými organizacemi
Muzeum Českého krasu - redakce sborníku Český kras
Spol. Barbora
ČESON
Kóta 1000
HO Spirála Kladno
Správa jeskyní ČR

Akce
Valná hromada ČSS – 11.10. 2008
příprava Petrbokova memoriálu – 31.5.-1.6. 2008
Speleofórum - 18.-20.4.2008
Setkání speleologů v ČK – podzim (září)
Jeskyňářský bál - Tetín
Uzávěr Krápníkové jeskyně za Šanovým koutem

Zahraniční akce
Slovinsko
Solný kras Íránu březen 2008
Slovensko – Jeskyně mrtvých netopýrů
Ondřej Jäger
jednatel ZO

Z Á P I S z výroční členské schůze ZO 1-05
ČSS Geospeleos, konané dne 2.2. 2008
v Berouně v hostinci "Rudolfinum"
Přítomno

33 členů a 5 hostů viz. prezenční listina

Schůzi řídil : předseda Jaroslav Kadlec

Program:
Zahájení
Volba návrhové (Jäger) a volební (Schmidt., Rohan) komise
Zpráva o činnosti za rok 2007
Zpráva o hospodaření za rok 2007
Pokladní zpráva za rok 2007
Revizní zpráva za rok 2007
Plán činnosti na rok 2008
Volba delegáta na Valnou hromadu ČSS
Přijetí nových členů ZO a čekatelů ZO
Diskuse
Volba nového výboru
Návrh usnesení výroční členské schůze

U S N E S E N Í výroční členské schůze ČSS
ZO1-05 GEOSPELEOS ze dne 2.2. 2008
Výroční členská schůze schvaluje:
• zprávu o činnosti za rok 2007
• plán činnosti na rok 2008
• zprávu o hospodaření za rok 2007
• zprávu o stavu pokladny za rok 2007
• zprávu správce materiálu 2007
• revizní zprávu za rok 2007
• přestup Šárky Smíškové do ZO 1-05 Geospeleos ze ZO 4-03.
•

za člena čekatele na roční čekatelskou lhůtu: Martina Tučka a Jaroslava
Kladiva

• uzavření Krápníkové jeskyně společně se ZO Tetín i když bude hrazeno
z prostředků obou ZO. Dle odhadu cena na jednu ZO by neměla překročit
5000,- Kč
• nákup slunečního kolektoru na základnu v Bučovicích – zařídí J. Zapletal

Výroční členská schůze bere na vědomí:
• informaci, že na základě je k dispozici 100 kg. karbidu
•

informaci o současném stavu JESO (Jednotná evidence speleologických
objektů)

• zpráva o činnosti bude zasílána rovněž na SCHKO Český kras jako roční
zpráva
•

informaci o konferenci Kras, která se bude konat v předvečer Speleofóra

• Informaci o připravované knize a výstavě o činnosti ČSS
• Petrbokův memoriál se v roce 2008 pojede ve stejné trase jako v roce 2007.
Do roku 2009 se prověří možnost přesunutí startu mimo rušné ulice (všichni)
• aktualizaci zpráv na klubových stránkách bude provádět M. Kolčava. Ostatní
mu budou zprávy posílat emailem.
• M. Kolčava pořídí nový obal na člun jako náhradu za ten, ve kterém mu zloději
odnesli polovinu majetku (kurvy)
• Zajištění Petrokova memoriálu má klasicky na hrbu Jirka Schwarzer (ceny,
bufík, jury) a Michal Novák (pivko)

Výroční členská schůze ukládá:
• jednateli ZO vyjednat se SCHKO ČK proplacení a povolení stavby uzávěru
Krápníkové jeskyně
• M. Kolčavici poslat dopis o ukončení prací v jeskyni Dubová majitelce pozemku

Výroční členská schůze zvolila nový výbor ZO ve složení:
předseda – J. Kadlec, revizor – P. Schmidt
členové výboru – O. Jäger, M. Novák, J. Schwarzer, J. Zapletal, I. Záruba, M.
Kolčava

Zapsal Jäger – jednatel ZO

