Zpráva o činnosti za rok 2011
Speleologická činnost na našich lokalitách:
Pouťová jeskyně
Byla sledována vodní hladina v jeskyni Pouťová. Během celého roku byla průměrná
hladina vody v jeskyni na výšce 6 metrů od dna. Pouze v letním měsíci červenci byla jeskyně
6 dnů bez vody. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli definitivně tuto lokalitu opustit a věnovat
se jiným lokalitám. Sledování vodních poměrů v této jeskyni však bude probíhat i nadále.
Jeskyně Vykopaná
Dále jsme prováděli další průzkum jeskyně Vykopaná, kde jsme chtěli ověřit prostupnost
jeskyně a teoretické pokračování. Po domluvě se štramberskou radnicí a ve spolupráci
s místními hasiči byla do jeskyně napouštěná voda. Z hasičské cisterny bylo do jeskyně
nadvakrát přečerpáno 8 m3 vody. Voda se v jeskyni i při tak vysokém přítoku
neshromažďovala a okamžitě se vsakovala do suťoviska, které tvoří dno jeskyně. Voda byla
obarvená fluoresceinem. Po ukončení čerpání byl probádán přibližně 1 km2 svažujícího se
povrchu pod Zámeckým lomem s jeskyní, zda se nenajde nové místo vývěru. Bylo zjištěno,
že voda vyvěrá ve staré vyvěračce, která naplňuje starý hasičský rezervoár. Tato vyvěračka se
nachází asi 50 metrů naproti restaurace Dallas na ulici Hornychovice.
Tato hydro zkouška ukázala, jak silně je vápenec v jeskyni zvětralý a nebezpečný.
Čerpanou vodou byly některé prostory silně rozrušeny a některá místa byla odplavena. Na
tomto základě byla jeskyně označena za nebezpečnou díky hrozícímu pádu hornin.
Jeskyně Slámova sluj
Do jeskyně Slámova sluj bylo provedeno několik kontrolních a exkurzních sestupů. Tato
jeskyně je do místa zabezpečeného závalu nad žebříkem celkem stabilní. V úseku pod
žebříkem se začínají odlupovat kousky vápence a při pohybu po vápencové suti vyplňující
profil jeskyně pod žebříkem dochází k jejímu sesypávání do spodních částí jeskyně.
V současné době má restauraci Dr. Hrstky, v níž se vstup do jeskyně nachází, a současně
i celý areál Trúby v nájmu společnost Valašské království s.r.o. s jednatelem Tomášem
Harabišem, který by měl zájem jeskyni zpřístupnit sportovně zdatnější veřejnosti. Ovšem
zajištění bezpečnosti návštěvníků v této jeskyni je vzhledem k úzkému a členitému profilu
jeskyně velice náročné a jeskyně je i s pomocí žebříků či stylem „via ferrata“ velice těžko
zpřístupitelná.
Další speleologická činnost:
V zimním období za příhodných klimatických podmínek jsme opět prováděli průzkum
povrchu štramberského krasu za pomoci termovizní kamery za účelem nalezení jevů
naznačujících výskyt podzemních prostor pod povrchem. Metoda je to velice zajímavá a
nadějná, avšak výsledek stále negativní.
Během letošního 29. ročníku Speleofóra konaného ve Sloupu se naši členové zúčastnili
exkurzí do jeskyních systémů moravského krasu, např. jeskyně Spirálka, Holštejnská
a dalších. V neděli uspořádala Komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou školení
Instruktorů speleologické techniky, kterého se za naší ZO zúčastnili D. Šutta, L. Brychlec
a J. Antonín.
V měsíci dubnu jsme byli ředitelem rudných dolů Zlaté Hory pozváni na exkurzi do stařin
dolu Hackelberg a Modré štoly. Členové, kterým se podařilo na místo srazu dojet ve

stanoveném termínu a následně se exkurze zúčastnit, tuto exkurzi hodnotili velmi kladně,
neboť mimo jiné získali představu o tom, jak rozdílnými způsoby a za jakých podmínek se
zlato, stříbro a měď kutalo v minulosti a jakým způsobem v době nedávno minulé.
Pro havířovské horolezce jsme uskutečnili exkurzi do pseudokrasové jeskyně Kněhyňská
v Beskydách. Tím jsme horolezcům zvyklým na vzdušné podmínky a krásné rozhledy
poskytli velice zajímavé a úzkých prostorách až stresující zážitky. Někteří byli velmi rádi, že
našli cestu zpět na povrch.
V létě několik našich členů absolvovalo exkurzi do jeskynního systému Grotta
St. Leopard ve Švýcarsku v oblasti Wallis. Tato jeskyně se pyšní jedním z největších
podzemních jezer na světě. Toto jezero komunikuje s blízkou řekou a proto ve vodě v jeskyni
žije velké množství ryb. Je to velkou švýcarskou a světovou raritou.
V červenci jsme společně se skupinou Javoříčko již tradičně uskutečnili adrenalinové dny
na laně nad zatopeným lomem Výkleky u Olomouce. Zde si členové mohli zadovádět na
550 metrů dlouhém lanovém traverzu nad vodou, včetně ukázek záchrany z lana a z vody.
Taktéž je to místo, kde se setkávají jeskyňáři z celého Česka.
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Ostatní (nespeleologická činnost)
Stejně jako i v předešlých letech jsme se podíleli na zajištění mezinárodní soutěže
záchranných služeb Rallye Rejvíz, které se již druhým rokem konalo v Koutech nad Desnou.
Opět jsme působili jako figuranti při simulovaných zásazích nebo jako organizátoři na
jednotlivých úkolech. Tentokrát nám počasí přálo trochu více a celé 4 dny nepršelo v kuse.
Horší počasí zastihlo účastníky zdravotně výchovné soutěže Helpíkův pohár pro žáky z 5. tříd
z celého ČR, kdy jim celé dopoledne soutěž zpestřoval déšť.
Spoustu času a sil nás stála marná snaha o udržení pronajaté chalupy na Štramberku.
Jelikož město mělo nedostatek finančních prostředků, ukončilo s námi ke konci roku nájemní

smlouvu a nabídlo chalupu k prodeji. Protože naše ZO nedisponovala financemi potřebnými
k odkoupení chalupy, nabídlo nám město náhradou jiné objekty. Nejprve objekt volejbalistů u
základní školy, pak objekt klubu důchodců, avšak nakonec jsme nám do pronájmu nabídli
celkem vyhovující prostory po tělocvičnou základní školy u Národního sadu. Na podzim jsme
tedy celou chalupu vystěhovali a vše přemístili do nových prostor. Už to bohužel nebude to
krásné rodinné zázemí u krbových kamen. Všichni jsme zatlačili slzu v oku.
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