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ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLE ČNOST 
základní organizace 5-01 Bozkov 

 
Zpráva o činnosti za rok 2010 

 
1. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠT ĚNÍ 
Složení výboru: předseda – M. Hájek, členové - J. Hlava, J. Hloušek, L. Koptíková, P. Mevaldová, 
V. Ouhrabka, Z. Ouhrabková, P. Řehák, F. Seifert, O. Skalský, M. Šimek 
revizor: M. Šimková. Zpracování účetnictví zajišťuje L. Hájková.  
Členské schůze byly svolány tři: 30. ledna (výroční), 21. května a 8. října 2010 
 
Stav a pohyb členské základny k 1. 1. 2010 - 56 řádných členů + 1 přispívající + 3 čekatelé. (V průběhu 
roku ukončil členství B. Kunertová, L. Brož, J. Vele, L. Štěpánová. P. Hoffmanová, E. Kousalová a M. 
Řehák, pro neplacení příspěvků zaniklo členství T. Formanovi) 
Sav k 31. 12. 2010 - 50 řádných členů + 1 přispívající + 1 čekatel (z toho pro neplacení příspěvku by 
mělo členství v ČSS  k 28. 2. 2011 dalším 5 členům (I. Felgrová, N. Jurková, M. Kunert, M. Ron a A. 
Vele) 
 
2. MATERIÁLNÍ ZABEZPE ČENÍ – pouze základní údržba zařízení a doplnění materiálu. Nákup: 
vrtací kladivo, lano na vrátek, Disto X. 
 
3. VÝCHOVA A VÝCVIK ČLENŮ – 21. 5. 2010 bylo provedeno proškolení členů ZO ČSS z 
bezpečnostních předpisů. 
 
4. CENTRÁLNÍ AKCE 
1. Speleofórum ve Sloupě – J. Hlava, F. Seifert, J. Hloušek, V. Novák, O. Skalský a V. Ouhrabka. 
 
5. EXKURZE, ZÁJEZDY 
Ve dnech 5 – 7. 11. 2010 se ve spolupráci se správou BDJ uskutečnila studijní cesta do historického a 
důlního podzemí severozápadních Čech se zastávkami v pevnostním podzemí Terezína, na Bořeni, 
městském podzemí v Jirkově, starém důlním díle (Starý Martin) v Krupce, fluoritovém dole Jílové a 
vojenském podzemí v Janské. Celkem se studijní cesty zúčastnilo 44 účastníku z toho z naší skupiny 21 
členů. 
 
6. ZAHRANI ČNÍ AKCE  
Tři členové ZO (J. Řehák. S. Řehák a J. Hloušek) se zúčastnily 14. České polární glaciospeleologické 
expedice na Špicberky, organizované fa SpeleoŘehák. 
 
7. PŘEHLED SPELEOLOGICKÝCH PRACÍ NA LOKALITÁCH V ROCE 20 10 
7.1. Poniklá 

1. Vyvěračka – dokončení objektu jímání, včetně zastřešení, pokus o otevření přívodního kanálu 
(3 akce 2-6 osob). 

7.2. Bozkov a okolí 
• Propast pod Větrnou (BDJ) – Pokračování prací obnovených v roce 2009. v lednu až březnu 

se uskutečnilo 6 akcí v prosinci 3 akce (vždy 2-3 osoby). Ze dna propástky byl vyklizen 
materiál, zahloubeno o cca 1 m, odkrývá se odbočka cca 1 m s volným materiálem ve stropě a 
puklina ve dně propástky. 

• Sonda do Vánočních jeskyní (BDJ) – Dokončovací práce na dně sondy, bednění a betonování. 
v průlezu do jeskyní (5 akcí 2-4 osoby). 

• Jeskyně Na Vošmendě V dubnu byla ověřena dlouhodobě sledovaná ventarola u paty stěny 
Zítkovy skály. Sonda však na žádné pukliny, či jinou možnou příčinu výronu teplého vzduchu 
nenarazila. V září bylo v koncové části jeskyně provedeno orientační zaměření komína a 
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propástky pomocí lavinového hlásiče (ARVA evolution+). K přesnému určení místa na povrchu 
to však nestačilo.  V listopadu byla část jeskyně znovu zaměřena přístrojem DISTO X pro 
potřeby konstrukce 3D modelu jeskyně (akcí se účastnili 3 členové). 

• Úklid divoké skládky na okraji ZCHÚ NPP BDJ (účast masová - 13 osob). 
7.3. Propad Na Poušti (Železný Brod-Popluží) 
Dne 26. 3. 2010 byla za pomocí čerpadla, el. centrály, 80 metrů hasičských hadic a proudnice 
přečerpána vody z jezera vytvořeného táním sněhu do jeskyně. Hydrotěžba měla jasně naznačit možnost 
a směr pokračování prací na současném dně. Během dvou hodin bylo přečerpáno kolem 15 m3 vody do 
koncové prostory, kde se rozplavovaly sedimenty. Bohužel voda začala ihned stoupat a vůbec 
neodtékala. Po hodině začala voda stagnovat u třetí rozpěry tj. cca 2,5m nad dnem. V této úrovní 
odtékala neznámo kam. Na konci akce voda pomalu odtekla. Na dně zůstalo jezírko o hloubce cca 0,30 
m. Další pokles již nebyl pozorován. 7. 10. proběhla další akce při niž byly odklizeny hromady kamene 
a jílu dříve vytěženého na povrch (2 akcí se účastnili 2 členové). 
 
7.5. Horská Kamenice - Tisovka 
Opravy instalovaného hadicového vedení, po celou dobu probíhala automatická hydrotěžba. Ve vstupu 
byl odstraněn překážející břit a prostora zahloubena. (2 akce účast 2 členové) 
 
Další lokality. 

1. Během roku byl proveden orientační průzkum a drobné sondážní práce za účelem ověření 
starých důlních děl v Košťálově, na Kozákově a na Vrátě. 

2. V rámci akce „úklid přístupných částí důlních chodeb a přístupných jeskyní v důlním díle  ŠP 4 
Jílové- Sněžník (fluoritový důl a PP Jeskyně pod Sněžníkem) byla provedena podrobná 
prohlídka celé přístupné části a následný úklid deponovaného důlního materiálu pod vstupní 
úklonnou štolu. (dvou akcí se účastnilo celkem 7 členů) 

 
Na internetových stránkách speleobozkov.cz je zprovozněn Pracovní deník, s přístupem pro 
registrované čtenáře (členy ZO ČSS). Do deníku byly průběžně zapisovány informace o jednotlivých 
akcích na lokalitách, o účastnících a výsledcích akce. V deníku bylo zaznamenáno 41 akci (pracovní, 
exkurze, plesy a diskotéky), kterých se zúčastnilo 24 členů.  
 
8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
Byly uzavřeny 2 smlouvy o dílo se SJ ČR na práce v NPP Bozkovské dolomitové jeskyně a PP Jeskyně 
na Sněžníku, 1 smlouva s AOPK ČR na úklid v NPP Kozákov  
 
9. KULTURNÍ AKCE 
V loňském roce se opět podařilo zorganizovat Jeskyňářský ples tentokrát v Poniklé (16. 1. 2010), dětský 
karneval (14. 3. 2010), poutní (25. 7. 2010) a vánoční diskotéku (28. 12. 2010) vše v Poniklé. Dále se 
spolek podílel na organizaci dětského dne v Bozkově, cesty lesem pohádek v Poniklé, sponzorsky i na 
akcích Motosportu Bozkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 Vratislav Ouhrabka Miroslav Hájek 
 jednatel ZO ČSS předseda ZO ČSS 
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Zpráva a hospoda ření ZO ČSS 5-01 Bozkov   za rok 2010  
 

Výkaz o majetku a závazcích 

MAJETEK  Na začátku 
období 

Na konci 
období 

a 
 

1 2 

Dlouhodobí nehmotný majetek 0,00  0,00  
Dlouhodobí hmotný majetek 292 800,00  292 800,00  
Zásoby v tom 0,00  0,00  
 - materiál 89 644,00  104 392,30  
Peníze a ceniny 6 444,00  717,00  
Bankovní účty 146 813,63  276 645,53  
Součet majetku  

 
535 701,63  674 554,83  

   
Výkaz p říjmů a výdaj ů 

PŘÍJMY nezdaňované zdaňované celkem 
a 

 
1 2 3 

nájem 11 200,00  11 200,00  
prodej výrobků a služeb 170 587,00  170 587,00  
ostatní příjmy 62 131,50  62 131,50  
členské příspěvky 45 400,00  45 400,00  
Příjmy celkem  107 531,50  181 787,00  289 318,50  

VÝDAJE 
a 

 
1  2  3 

materiál, majetek 23 881,30  0,00  23 881,30  
služby 26 980,00  15 187,00  42 167,00  
energie 8 849,00  8 849,00  
mzdy a odměny 37 995,00  37 995,00  
provozní režie 21 616,30  21 616,30  
odvod příspěvků 24 000,00  24 000,00  
daň FO 6 705,00  6 705,00  
Výdaje celkem  105 326,60  59 887,00  165 213,60  
Rozdíl p říjmů a výdaj ů  2 204,90  121 900,00  124 104,90  

 


