Zpráva o činnosti ZO 1-05 GEOSPELEOS
za rok 2004

V roce 2004 byla uspořádána 1.členská schůze
Výbor ZO se sešel na 1.schůzi.
Do tisku bylo předáno 24 článků s jeskyňářskou tématikou, byly předneseny 4 přednášky a
uspořádáno 16 exkurzí v oblasti ČK.
6.členů se pravidelně 1x za měsíc zúčastňovalo cvičení SZS stanice č.1 ČK.
1.člen se pravidelně zúčastňoval zasedání předsednictva ČSS.
2.členové se pravidelně zúčastňovali zasedání speleopotápěčské komise.
Prolongační práce probíhali na těchto lokalitách:
Hlavním pracovištěm ZO byla i v tomto roce jeskyně Arnika.
Po poklesnutí vodní hladiny pokračovalo vyklízení sedimentů z nejnižších míst jeskyně, kde
bylo postoupeno o dalších 6m kolmou studnou. Po opětovném zatopení pokračovalo
vyklízení sedimentů ve středních partiích, kde byli objeveny menší volné prostory v rozsahu
9m. Neustále probíhá úprava technického vystrojení jeskyně.
V jeskyni Arnoldka byl odstraněn nestabilní blok pod stropem Příbova dómu.V jeskyni
probíhá sledování vodního stavu. Bylo zde uskutečněno pěvecké vystoupení.
Prolongační práce pokračovali v Studniční propasti pod Holým vrchem, kde bylo
postoupeno o 1m.Celkové hloubka je 8m. Bylo zpevněno ústí propasti a vybudována
trojnožka.
V jeskyni Dubová se uskutečnili dvě akce zaměřené na vyklízení sedimentů v nejnižších
místech, bez větších úspěchů. Celková délka z větší části vykopaných chodeb je 50m.
Další činnost:
Bylo dokončeno mapování a dokumentace krasových jevů v oblasti Amerik. * Členové ZO se
podílejí na sledování vodních stavů ve vybraných jeskynní ČK, za účelem zjištění
hydraulických a hydrologických vztahů krasových jezer s Berounkou. * Bylo dokončeno
mapování Fialové jeskyně v lomu Chlum, ve spolupráci se ZO 1-06. * Nadále za naší účasti
probíhá výzkum sedimentů hlavně v ČR a SR. * Neustále probíhá doplňování a
zdokonalování našich již tak obsáhlých internetových stránek. * Drobné úpravy proběhli i na
základně ZO.* Byl uspořádán další ročník Petrbokova memorialu. * Aktivně probíhá i
spolupráce se společností Barbora v ČK. * Členové ZO se účastnili několika montanistických
setkání. * Spolupráce s ČESONem. * Účast na akci Škola ochrany krasu na Pálavě. *
Členové ZO se podílí na vzniku nového digitálního archivu DSA. * Spolupráce s muzeum
Českého krasu.
Členové ZO se účastnili těchto centrálních akcí ČSS:
-

Speleoforum

-

Setkání jeskyňářů v Českém krasu

-

Speleologický kongres

-

Valná hromada

Členové ZO se účastnili těchto zahraničních expedic:
- 1.člen Rakousko, expedice Loferer Schacht 2004
- 2.členové Slovinsko, účast na projektu „SPELEOPROJEKT KANIN“ Koty1000
- 3.členové Italie, kras v okolí Terstu
- 1.člen Rakousko, výzkum vývěru Kessel
- 3.členové Irán-Namak 2004
- 6.členovů Slovensko, Muranská oplanina
- 1.člen Rusko, Botovská jeskyně
- 1.člen Slovinsko, workshop ochrany krasových oblastí
- 1.člen Francie
- 4.členové Karibské ostrovy
- 1.člen Maďarsko, Dolný vrch
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