Zpráva o všeobecné činnosti
a speleologické činnosti za rok 2003
1/ Zpráva o všeobecné činnosti za rok 2003
Plán činnosti na rok 2003 byl velice rozmanitý. Bylo naplánováno 22 akcí a uskutečnilo se jich 25.
Jen je škoda, že akce byly velice málo navštěvovány. Někteří naši členové se ukážou jen, když je
nějaké pobavení, nějaká sranda nebo něco zadarmo. Jestliže se jedná o práci, vždy je to stále několik
málo stejných lidí. V loňském roce bylo nejsušší počasí za posledních mnoho let a mohlo se udělat
hodně práce v jeskyni Pouťové. Ovšem realita byla taková, že se někdy sešli jen dva nebo tři lidé.
Nejúspěšnější akce bylo dokončení ložnice na půdě chalupy na Štramberku. Konečně můžeme
pozvat Prostějováky nebo jiné skupiny a ti mají kde spát. Z loňských akcí vzpomenu tradičně Rallye
Rejvíz a dále traverz nad arboretem ve Štramberku1. června pro děti a velký traverz na Výklekách.
Přes léto na jeskyňářský týden se přihlásili pouze tři lidé, i když byly státní svátky a tedy volno. Na
září byla připravena akce Malá Fatra a slovenské jeskyně, ale vůbec nikdo se nepřihlásil. Tak to bylo
i s dalšími akcemi do konce roku.

2/ Zpráva o speleologické činnosti za rok 2003
Hlavní naše činnost směřovala k prohloubení jeskyně Pouťová. Při první kontrole materiálu po zimě
bylo zjištěno, že bezdomovci nám ukradli z Pavlíkovy rezidence svářecí aparát, kabely a pár dalších
věcí. Pak jsme pomáhali přestěhovat Pavlíkovi místnosti. Teprve potom začala pracovní činnost
v jeskyni. V zatopené Pouťové jeskyni se nám jen stěží dařilo vodu vyčerpat. Běžné čerpadlo má
výtlak 20 metrů a dvě čerpadla do tandemu 40 – 45 metrů. Abychom mohli vyčerpat vodu z jeskyně,
bylo zakoupeno nové vibrační čerpadlo o výtlaku 70 metrů a průtoku 450 litrů za hodinu. K tomu
patřičné hadice.
V létě se uskutečnilo setkání jeskyňářů ve Strážovských vrších, kde jsme bohužel byli zastoupeni jen
dvěma členy.
Jelikož jsme se nemohli spolehnou při kopání na naše členy, hledali jsme spolupráci jinde.
Skamarádili jsme se s členy a kamarády Holštejnské skupiny z Moravského krasu, kteří nám od léta
jezdí pomáhat kopat. V září jsme se dostali z mladých jílových sedimentů stáří do 100 let do starých
glaciálních jílovopískových sedimentů. Při některých akcích bylo v jeskyni sucho, jílovopískové
sedimenty se výborně nakládaly, ale byl nedostatek lidí na práci. I tak jsme v loňském roce
postoupili asi o 3 metry.
Dnešní hloubky jeskyně Pouťová je 45 metrů a stále o profilu přibližně 4x2 metry.
Museli jsme několikrát opravovat vodítka pro jízdu okovu a žebříkovou část. Na podzim byla
uskutečněna exkurze do historického podzemí Příbora. Při ní však bylo zjištěno, že to nejsou
podzemní chodby, ale kanalizace. V zimě byla provedena kontrola Pouťové jeskyně, zda-li se v ní
nevyskytují hybernující netopýři, ale ještě zde nejsou. Netopýři se nacházeli jen v průzkumné štole
na Kotouči a ve štolách výzkumného ústavu uhelného u Blýcherova lomu. Nad jeskyní jsme udělali
nový železný rošt s uzamykatelným poklopem a taktéž jsme opravili nadstřešení konstrukce nad
jeskyní. V ostatních jeskyních jsme v loňském roce nepracovali.

