Zpráva o činnosti Speleosekce KČT za rok 2003
Zpráva je zpracována pouze za rok 2003, protože od 1. 1. 2003 se vedení sekce
speleoturistiky KČT kompletně změnilo. Nové složení aktivu je následující:
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Ing. Karel Roubík, Ph.D.
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Metodik:
Jiří Antonín
Celkový počet členů aktivu je 8
V roce 2003 probíhaly aktivity sekce ve dvou hlavních oblastech: administrativní a
speleologické.
V administrativní práci byly učiněny kroky k propagaci speleosekce KČT a k
zefektivnění toku informací mezi aktivem a členy sekce, zejména s využitím
elektronických médií. Mezi nejdůležitější výsledky práce v roce 2003 patří:
1. Vytvoření nových WWW stránek sekce. Obsahují jak aktuální informace o akcích, tak
archiv fotografií, dokumentů a uskutečněných akcí. Návštěvnost stránek stále stoupá a
přibývá počet lidí hlásících se na akce právě na základě informací z WWW.
2. Přihlašování na akce je možné i přes e-mail a WWW stránky.
3. Provedení průzkumu zájmu členů KČT o jednotlivé aktivity speleosekce KČT formou
dotazníku a on-line systému na WWW stránkách. Výsledky procentuální atraktivity aktivit
získané zpracováním 54 respondentů z řad speleosekce KČT jsou uvedeny na následujícím
grafu
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4. Aktualizace a rozšíření databáze členů
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5. Rozesílání aktuálních informací členům e-mailem vždy před akcí, rozesílání seznamu akcí
a informací v papírové podobě 2x ročně.

Činnost v oblasti speleologické probíhala formou podzemních exkurzí, vzdělávacích
akcí, odborných přednášek a setkávání jeskyňářů. Výběr z uskutečněných akcí v roce
2003:
• březen
První a nejhojněji navštívenou akcí byla akce nazvaná Podzemní Praha, která proběhla
22. března. Navštívili jsme staré podzemí bubenečské parní čističky odpadních vod a starých
podzemních vodotečí. Akce byla doplněna prohlídkou parních strojů a technického vybavení čističky
s odborným výkladem.
• duben
O víkendu 4.– 6. dubna proběhl v Rudicích v Moravském krasu XXII. ročník tradičního setkání
jeskyňářů, Speleofórum, pořádaný Českou speleologickou společností. Náplní byly přednášky o
nových podzemních objevech u nás i v zahraničí, videoprojekce a společenská zábava spojená
s navazováním nových kontaktů mezi zástupci základních organizací ČSS. Součástí akce byly exkurze
do místních nepřístupných jeskyní. Navštívili jsme jeskyni Holštejnskou, Rudické propadání a jeskyni
Piková dáma. Z přístupných pak Sloupskošošůvské jeskyně.
6. dubna proběhlo v Rudicích setkání aktivu speleosekce KČT se členy sekce přítomných na akci
Speleofórum. Jednání se týkalo plánování budoucí činnosti a zaměření sekce.
16.– 20. dubna jsme ve spolupráci s Duhou Modrou Střelkou a Duhou Studánka Náchod uspořádali
kurz horolezectví v Českém krasu pod názvem Škola lezení. Tento kurz byl zaměřený především na
zájemce z řad mladší generace a měl jim ukázat krásu a úskalí tohoto populárního sportu. Akce byla
samozřejmě doplněna exkurzí do blízkých nepřístupných Srbských jeskyní v lomu Na Chlumu nad
Srbskem.
V závěru měsíce, 25.– 27. dubna, jsme pro zájemce uspořádali spolu se ZO ČSS 7-07 Ostrava akci
zaměřenou na jeskyně Rychlebských hor (Rasovna, Velký dóm a Roušarova). Mezi zúčastněnými
převládli mladí členové turistického oddílu TOM 4306 Stopaři. Součástí akce byla i návštěva
přístupných jeskyní Na Pomezí a krátká přednáška o karsologii.
Souběžně se o tomto víkendu 26. dubna konalo jednodenní putování po jeskyních pravého břehu
Berounky v okolí Srbska. Jednalo se o vzdělávací akci – odbornou exkurzi – pod vedením RNDr.
Karla Žáka ze Státní geologické služby. Cílem byly krasové jevy, jeskyně a geologické oblasti.
• květen
Hned 1. května sekce pomáhala ZO ČSS 1-06 Speleoklub Praha s organizací jednodenního setkání
jeskyňářů a přátel krasu pod názvem Otvírání Chlumu v lomu Na Chlumu nad Srbskem. Náplní byly
netradiční a zábavné jeskyňářské soutěže pro dospělé i nejmladší děti, propagace speleosekce KČT a
ČSS, speleoobčerstvení a podzemní exkurze.
O týden později, 9.– 11. května, jsme do Srbska vyrazili znovu, tentokrát na akci nazvanou Květnový
Chlum. Cílem akce byly exkurze do blízkých jeskyní a propastí, nácvik základů jednolanové techniky,
přednášky se speleologickou a karsologickou tématikou a botanická vycházka do Císařské rokle
s travertinovými hrázkami.
• červen
Na 13.– 15. června připadla exkurze do nových částí Amatérské jeskyně a jeskyně Býčí skála
v Moravském krasu. Součástí akce byla prohlídka části Moravského krasu a jeho povrchových
krasových jevů.
•

srpen

Ve dnech 8. až 17. srpna se konal desetidenní kurz speleologie a jednolanové techniky nazvaný Lesní
škola 3 – Vzhůru na dno! Byl uspořádán ve spolupráci s Duhou Studánka Náchod a Duhou Žlutá
skvrna Ostrava. Proběhl ve velice vhodné a na krasové jevy bohaté oblasti Rychlebských hor. Bližší
informace na www.klubturistu.cz, nebo www.duha.cz/duls.
• září
O víkendu 12.– 14. září proběhla akce zaměřená na pseudokrasové oblasti a jevy na Ostaši a v
Adršpašsko-teplických skalách. Nechyběla exkurze do Teplické jeskyně a povrchová procházka po
Ostaši.
• říjen
Byly uskutečněny dvě středeční přednášky pro členy z Prahy a okolí, v prostorách ČVUT v Praze 6,
jedna na téma speleoalpinistické techniky a druhá zabývající se důlními díly.
• prosinec
Ve dnech 19.– 21. prosince proběhlo výroční zasedání aktivu sekce v Krkonoších na chatě
Bumbálka. Náplní bylo mimo jiné zhodnocení prvního roku činnosti v novém složení a jednání o
činnosti v roce 2004.

V Praze dne 23. 3. 2004

Ing. Karel Roubík, Ph.D.
předseda sekce

