Z Á P I S z výroční členské schůze ZO 1-05
ČSS Geospeleos, konané dne 30.1. 2009
v hostinci v Hostimi
Přítomno 27 členů a 4 hosté viz. prezenční listina
Schůzi řídil : předseda Jaroslav Kadlec

Program:
Zahájení
Volba návrhové (Jäger) a volební (Schmidt., Kerhat) komise
Zpráva o činnosti za rok 2009
Zpráva o hospodaření za rok 2009
Pokladní zpráva za rok 2009
Revizní zpráva za rok 2009
Plán činnosti na rok 2010
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 30.1. 2010


Výroční členská schůze schvaluje:

 zprávu o činnosti za rok 2009
 plán činnosti na rok 2010
 zprávu o hospodaření za rok 2009
 zprávu o stavu pokladny za rok 2009
 revizní zprávu za rok 2009

Výroční členská schůze neschvaluje (nesouhlasí):
 s opětovném přijetí Jaroslava Kladiva za člena čekatele ZO 1-05 Geospeleos,
kterému skončilo členství z důvodu dvou roků neplacení členských příspěvků

Výroční členská schůze bere na vědomí:
 informaci o uzavření smlouvy o koupi pozemku pod základnou


informaci o špatně sestavené zprávě o činnosti ZO 1-050 Geospeleos pro
Mezinárodní speleologický kongres. Proto je nutné nadále pečlivěji
vypracovávat zprávy o činnosti.

 informaci o připravované Mezinárodním speleologickém kongresu v roce 2013,
který bude v Brně.
 informaci o končící výstavě v NM ke 30 letům činnosti ČSS
 informaci o vzniklých nesrovnalostech mezi ZO a SCHKO Český krastýkající
se speleologické činnosti prováděné v CHKO
 informaci aby členové podávali návrhy na zařazení lokalit mezi speleologická
pracoviště na emailovou adresu jednatele – jager@aqh.cz. Na připravované
schůzce na SCHKO ČK bude prosazováno zařazení techto lokalit jako
speleologická pracoviště: Arnika, Arnoldka, Čeřinka, Studniční, Podtraťová,
Jeskyně ve Svatojánské stěně, Trativod a j. U pyramidy
 informaci o nutnosti umístění nových zámků na lokality Arnoldka a Čeřinka
 informaci o výrobě nových tří razítek ZO
 informaci o možnosti podání příspěků do sborníku Český kras do konce března
2010
 informace o potřebě zasílat příspěvky k zařazení na stránky Geospeleosu
včetně filmů a fotodokumentací

Výroční členská schůze ukládá:
 novému výboru ZO na jednání se SCHKO ČK domluvit pevné podmínky pro
pokračování speleologické činnosti na území CHKO ČK
 novému výboru ZO převést bankovní účet ZO do Poštovní spořitelny, kde u
neziskových organizací nejsou vyžadovány platby za vedení účtu
 Ivoši Zárubovi zajistit průběh Petrbokova memoriálu v roce 2010

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 O. Jäger
jednatel ZO

Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2010

Průzkumná činnost a dokumentace
Arnika
Čeřinka
Arnoldka
Studniční
Pod křížem
Průzkum a dokumentace jeskyní v krasových skupinách 21, 24, 27

Vědecko-výzkumná činnost
radiotesty (Zapletal)
výzkum hydrologie krasu (Bruthans, Vysoká)
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
příprava Petrbokova memoriálu – 29.-30.5. 2010
Speleofórum - 23.-25.4. 2009
Setkání speleologů v ČK – podzim (září-říjen) ???
Jeskyňářský bál - Tetín 27.3. 2010
Exkurze MK – (Kadlec)

Zahraniční akce
Solný kras Íránu březen-duben 2010
Kosovo – mapování jeskyní
Venezuela Tepui
Makedonie – dokumentace jeskyní
Ondřej Jäger
jednatel ZO

Zpráva o činnosti ZO 1-05 GEOSPELEOS
za rok 2009

V roce 2009 byla uspořádána 1.členská schůze.
Výbor ZO se sešel na 1.schůzi.
Do tisku bylo předáno 7 článků s jeskyňářskou tématikou, bylo předneseno 5 přednášek a
uspořádáno 6 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 :
Byla upravována těžební dráha, prohloubeno dno na konci dráhy. V Kotelní chodbě
postoupeno o cca 10m a celková hloubka chodby je 21m. Sledování toku v Kotelní chodbě,
celkem 6akcí. Byl proveden radiotest v Kotelní chodbě, pro ověření okolní tektoniky,bez
větších výsledků.
Jeskyně Studniční:
Byly zarovnány vstupní části jeskyně na průchod okovu a smontován opěrný rám na kladky
vrátku.
Jeskyně Pod křížem:
Vyčistění sutě pod vstupní chodbou,proveden archeologický průzkum v prostorách jeskyně .
Jeskyně Trativod:
Revize zadní části jeskyně .
j.Arnoldka:
V jeskyně probíhá měřeni koncentraci CO2 a radonu, měřeni teplot, osazeni teplotních čidel,
trvale probíhá fotodokumentace.
j. Palachově propasti probíhají mapovací práce včetně fotodokumentace, sledování
vodního stavu jezera, probíhá měřeni koncentraci CO2 a radonu, měřeni teplot, osazeni
teplotních čidel.
Vědecká činnost:
- pravidelné sledování fyzikálních a chemických parametrů vybraných pramenů na území
Českého krasu a Moravského krasu
- Studium krasové hydrologie v Českém a Moravském krasu /Ochozská,Býčí skála,Rudické
propadání/
- 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 fosilní malakofauny v j. Velikonoční v Týnčanském
krasu ve spolupráci s místní ZO.

Další činnost:
Základna ZO – byl zbudován trezor na klíče od jeskyní,napevno osazen v přízemí,vyrobeny
nové lavice,skříňky,knihovna a stůl.
Členové asistovali při natáčení pro pořad Port ve Staré a Nové Aragonitové jeskyni.
Byl uspořádán další ročník Petrbokova memoriálu.
Členové ZO se účastnili několika montanistických setkání.
Proběhla exkurze dolu Rako – Lupky.
ZO spolupracuje s těmito organizacemi:
Muzeum Českého krasu
ČESON
Společnost Barbora
Správa CHKO Český kras
Horolezecký klub Spirála Kladno
Ostatní ZO ČSS
Členové ZO se účastnili těchto centrálních akcí ČSS:
Speleoforum
Setkání jeskyňářů v Českém krasu
Jeskyňářský bál
30 let otevření Bozkovských jeskyní
Spolupráce na výstavě v NM u příležitosti 30let ČSS
Členové ZO se účastnili těchto zahraničních expedic:
4.členové Slovinsko, účast na projektu „SPELEOPROJEKT KANIN“ Koty1000
3.členové solné jeskyně Iránu
1.člen Portoriko
5.členů Slovinsko, Kačna Jama
1.člen Kosovo
místopředseda ZO: Michal Novák

