Zpráva o činnosti za rok 2004
Hlavní naše činnost byla zaměřena na pokračování prolongace v jeskyni Pouťová ve
Štramberském krasu. V jarní části prací, kdy byla jeskyně zatopena a nedalo se v ní pracovat,
jsme prováděli úpravu stávajících a tvoření nových ukotvení hliníkových žebříku v lezním
oddělení jeskyně. Vzhledem k poškození některých částí těžní věže hnilobou, provedli jsme
výměny některých dřevěných dílů nosné části konstrukce těžní věže.
Po změně legislativy o jeskyních (zákon 114/1992 Sb. a změny 100/204 Sb. 168/2004 Sb.
a 218/2004 Sb. z 1.6.2004) jsme zajišťovali povolení k naší další činnosti v jeskyni Pouťová.
Dne 23.9.2004 bylo vydáno krajským úřadem Moravoslezského kraje, odborem životního
prostředí, rozhodnutí o povolení speleologické činnosti. pod č.j. ŽPZ 6731/04/MA , které
podepsal Ing. Tomáš Koryta, vedoucí oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství.
V letních a podzimních měsících jsme prováděli kopání v jeskyni Pouťová. Do září jsme
vytěžovali geologicky mladší jílovité sedimenty, které byly velice obtížně těžitelné. V druhé
polovině září jsme se dostali do starých písčitých glaciálních sedimentů. Práce se
zjednodušila, zrychlila a hlavně stala se pro některé členy opět zajímavá. Předpokládali jsme,
že vstupem do glaciálních písků se ztratí přítoky vody a tím bude problém jejího odčerpávání
vyřešen. Bohužel při posledním kopání 23.10.2004 se nám v jeskyni po delších deštích opět
voda objevila a neměla snahu odtéci přirozenou cestou. Ke konci roku jsme do jeskyně opět
dodávali žebříky do lezního oddělení a prodlužovali jsme vodící lyžiny.
Celkem bylo vytěženo 340 okovů (v celkovém postupu 2.600)., což představuje cca 13,6 t
materiálu.
Ostatní akce :
V posledním květnovém víkendu jsem se opět zúčastnili 6. ročníku Rallye Rejvíz,
mezinárodní soutěže záchranářských osádek RZS, kde jsme opět fungovali jako „oběti“ a také
spolupořadatelé části pro děti s názvem „Helpík“.
Zajistili jsme fárání na dole Staříč pro kolegy jeskyňáře z Prahy.
U při příležitosti dětského dne jsme tradičně připravili lanový traverz nad Štramberským
arboretem.
V létě společně s jeskyňáři z Prostějova jsme instalovali velký lanový traverz nad
zatopeným lomem Výkleky u Olomouce.
V prázdninovém období někteří naší členové absolvovali exkurzi do krasu Italských
Julských Alp a Dolomitů.
V měsíci říjnu se p. Šutta a ing. Matýsek zúčastnili valné hromady ČSS ve Sloupu
v Moravském krasu.
Ke konci roku jsme absolvovali exkurzi do jeskyní Holštejnské skupiny a přijali jsme na
naší základně návštěvu Polských jeskyňářů, kteří kromě jeskyní štramberského krasu
navštívili pseudokrasové jeskyně v Beskydách.
Závěr roku patřil tradičně vánoční ochutnávce na chalupě na Štramberku.
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