Zpráva o činnosti za rok 2005
ZO 7-07 Ostrava pracovala v I. pololetí s 21 členy a jedním čekatelem, v II. pololetí s 22
členy a dvěmi čekateli. V roce 2005 byla rozdělena na činnost speleologickou - prolongační a
činnost ostatní. Na období kalendářního roku bylo výborem připraveno 19 akcí, 17 se z nich
podařilo uskutečnit, 2 byly z objektivních důvodů zrušeny (počasí, souběh akcí).
Ve speleologické prolongační činnosti se nám z objektivních důvodů nedařilo splnit
dlouhodobý záměr-prokopat vrstvu sedimentů a dostat se do horizontálních partií jeskyně
Pouťová. Po roztátí sněhu jsme od 19.3.2005 v ní začali opět pracovat, ale v jeskyni po zimě
bylo hodně vody. Bylo nutné vystrojit čerpací systém. Při výšce hladině vody 6 metrů nade
dnem bylo nutné vodu čerpat z hloubky cca 50 metrů, výkon čerpadel byl až 24 000
litrů/hodinu. Předpokládali jsme, že po vyčerpání vody budeme moci v jeskyni opět pracovat,
ale přítok z boční větve byl tak veliký, že do hodiny nateklo zpět do jeskyně 4000 l vody (tj.
přítok asi 1,1 l/sec.). Do června jsme provedli 3 čerpací pokusy, ale všechny byly neúspěšné.
Bylo zhodnoceno, že čerpání je účinné, jen tehdy, pokud je v jeskyni maximálně 3 metry
vody.
První řádná speleologická akce bylo až Speleoforum v Rudicích, kde jsme kromě
přednášek absolvovali exkurze do Pikovky, Spirálky, Holštejnky a dalších.
V době od června do září byla stále v jeskyni voda nad limitní hranici a práce se prováděly
na jen na údržbě a vylepšování výstroje jeskyně, případně na údržbě a zvelebování základny
na Štramberku.
Koncem září, díky poměrně suchému létu, se konečně voda z jeskyně samovolně ztratila.
Stále se nám nedaří zjistit hydrologické závislosti tohoto fenoménu. Do listopadu se podařilo
zorganizovat tři kopací akce, kdy se vytěžilo asi 300 okovů, což je asi 10 tun materiálu.
Vytěžený materiál byl podle rozboru glaciální písek, s příměsí jílů, který měnil barvu od
světle žluté do tmavě žluté. Vodní přívaly do jeskyně po srážkách však neumožňují lépe
sledovat jednotlivé vrstvy této výplně. Další prolongační akce v Pouťové j. již nebyly, z
důvodu špatných hydrologických a klimatických podmínek. Pro informaci členů - v době
VČS bylo v jeskyni cca 5 metrů vody, přestože se venku již několik týdnů teploty pohybují
hluboko pod bodem mrazu.
Dobu, kdy se nedalo kopat, využili někteří naší členové k výpomoci na rekonstrukcí
vyhořelé základny našich kolegů – ZO ČSS Prostějov na Březině.
V letních měsících jsme zorganizovali dvě malé expedice do Rumunska a do Slovinska.
Ve Slovinsku byly v srpnu podniknuty kondiční výstupy do okolí Triglavu, navštíveny
přístupné jeskyně Pivka jama, Križna jama, Predjamski grad a další, jako završení expedice
byla slezena nepřístupná Divača jama.
Rumunsko, Muntii Apuseni, 8.- 17. července 2005
V oblasti Bihoru (okolí známého kempu Padis) jsme se věnovali převážně krasové turistice.
Prošli jsme část Ponorných hradů (Cetatile Ponorului), oblast Cetatile Radesei, jeskyně
Meziat a Ursilor a několik dalších. V maďarském Egeru jsme nevynechali návštěvu vinných
sklípků a termálních lázní. Jelikož počasí nám vůbec nepřálo, řídili jsme se podle knihy Ivana
Krause: To na tobě doschne.

V ostatní činnosti jsme pomáhali s lanovým přemostění Vltavy pro Jedličkův ústav
v Praze – akce „Horymírův skok“, dále jsme byli spoluorganizátory záchranářského cvičení
Rallye Rejvíz a Helpíkův pohár ve Zlatých Horách. Organizačně jsme se podíleli i na
lanového traverzu (410 m) nad lomem Výkleky v rámci „II. dne IZS Olomouckého kraje“. Ke
konci roku jsme opětovně zorganizovali akci na zajištění dřeva pro základnu na Štramberku.
Závěr roku patřil tradičně vánoční ochutnávce na chalupě na Štramberku.
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