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Informace o průzkumu zatopených prostor lokality Hranické propasti červenec –
srpen 2022
Dobrý den,
na základě naší dohody Vás chci informovat o tom, že ve dnech 27. 7. až 3.8. 2022 budou
na lokalitě Hranické propasti, provádět členové naší základní organizace (dále jen ZO)
ve spolupráci s pracovníky firmy UNEXMIN GeoRobotics Ltd.( www.unexmingeorobotics.com) průzkum a mapování zatopených částí Propasti do 200m hloubek.
Bude se jednat o průzkum a mapování částí Propasti s označením Jezírko,
Severozápadní kanál, Mokrá rotunda a Lift I. Vlastní průzkum a mapování zatopených
částí bude prováděno prostřednictvím podvodního robota firmy UNEXMIN GeoRobotics
Ltd.
Členové naši ZO budou provádět odborný dohled a zabezpečení podvodního robota
v rozmezí hloubek 0-200m, aby byla získaná data adekvátně označena a pojmenována.
V případě jakékoliv závady či uvíznutí podvodního robota, provedou naši členové –
hloubkový potápěči jeho vyzdvižení na hladinu Jezírka. Vzhledem k náročnosti
hloubkového průzkumu a zajištění patřičné bezpečnosti naši členů-hloubkových
potápěčů, byla dohodnuta součinnost s Hasičským záchranným sborem ČR –
Záchranným útvarem Hlučín a státním podnikem Diamo-odštěpným závodem Hlavní
bánská záchranná stanice, kteří budou provádět zabezpečení našich členů speciální
technikou (mobilní hyperbarická komora, podvodní robot atd.).
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Členové naší ZO provedli dne 18.6. 2022 s pracovníky firmy UNEXMIN GeoRobotics Ltd.
úspěšné závěrečné testování robota v zatopeném vápencové dolu Kobanya v Budapešti
(HU). Pro představu přikládám par fotek ze závěrečného testování, kde je vidět zavěšený
podvodní robot s potápěči a řídící stanoviště podvodního robota.

V případě jakýchkoliv dotazu kontaktujte přímo mě.
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