Zpráva o činnosti za rok 2006
ZO 7-07 Ostrava pracovala v roce 2006 s 22 členy. V roce 2006 byla činnost rozdělena
na činnost speleologickou - prolongační a činnost ostatní. Na období kalendářního roku bylo
výborem připraveno 20 akcí, 18 se z nich podařilo uskutečnit, 2 byly z objektivních důvodů
zrušeny (počasí, souběh akcí).
Hlavní naše speleologická činnost byla opět zaměřena na jeskyni Pouťovou ve Štramberském
krasu. Po zimě bylo v jeskyni až 27 metrů vody. Mysleli jsme si, že tak vysoký vodní sloupec
dokáže v jeskyni vytvořit dostatečný tlak a vyčistí odtokové prostory. Nestalo se a museli
jsme čekat na samovolný odtok. Po loňském čerpání jsme věděli, že se voda rychle vrací zpět
a čerpání je zbytečné. Při poklesu vody do 10 metrů byla v jeskyni proveden potápěčský
průzkum, jestli se nenajde odtokový kanálek, bohužel nebyl nalezen. Pak jsme z jeskyně
museli vyklidit všechny dřevěné vodítka, neboť působením vody dřevo ztrouchnivělo. Začali
jsme jeskyni vybavovat železnými kolejničkami, které jsme uchycovali na stropě. Po těchto
kolejničkách bude jezdit transportní vozík. Celé léto byla v jeskyni voda a až v měsíci září se
nám podařilo dílo dokončit. V měsíci říjnu a listopadu bylo několik víkendů kdy byla jeskyně
suchá a v tomto období jsme odzkoušeli nové těžní zařízení. Vyhovělo na jedničku a
podstatně se zvýšila těžba a snížila náročnost na počet lidí. Za hodinu jsme dokázali vytěžit
z hloubky 53 metrů až 30 okovů glaciálních písků.
Další speleologická činnost byla účast na Speleoforu nově ve Sloupu v Moravském krasu a
příprava na speleologickou expedici do jeskyní Kosova.
Dále jsme se tradičně zúčastnili jako organizátoři desátého ročníku záchranařského cvičení
Rallye Rejvíz. Po zrušení expedice Kosovo jsme uskutečnili akci Jižní Slovensko a zúčastnili
se Krapasu na základně Javoříčko.
Na konec roku to byla tradičně vánoční ochutnávka na chalupě na Štramberku.
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