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I. Zpráva o činnosti ČSS v roce 2006 
Zdeněk Motyčka, předseda ČSS; Veronika Vlčková, sekretariát ČSS 

 

V uplynulém roce se předsednictvo sešlo stejně jako v roce 2005 celkem pětkrát a pokračovalo 

v koncepčních změnách a samozřejmě se zabývalo běžnou agendou a přípravou tradičních akcí. 

V průběhu roku abdikoval na členství v předsednictvu Pavel Bosák, předsednictvo posléze, ve smyslu 

stanov doplnil jeden z náhradníku – Mojmír Záviška. 

Mezi hlavní okruhy patřilo: 

Reorganizace Speleologické záchranné služby ČSS  

K tomuto účelu byla zřízena pracovní skupina, složená se zástupců všech stanic SZS a předsednictva. 

Skupina se sešla třikrát a na základě jejich jednání byl navržen a posléze schválen nový model fungo-

vání SZS, která začala podle této struktury fungovat od 1.1.2007. Změny spočívají především ve sní-

žení počtu stanic a celkovém snížení počtu záchranářů při jejich současném lepším vybavení a vycvi-

čení. V souladu se změnami byly uzavřeny i nové smlouvy s generálním ředitelstvím Hasičského zá-

chranného sboru a jednotlivými kraji. 

Majetek ČSS 

Byla provedena inventura veškerého movitého majetku ČSS a rovněž prodejních zásob literatury 

a dalších materiálů k prodeji. Veškeré tituly byly přeceněny s ohledem na jejich stáří a prodejnost 

a některé byly dokonce rozdány zdarma. Déle jsme vzhledem k neúměrné administrativě a s ohledem 

na dobrou finanční situaci rozhodli, že k prodeji nebudeme nadále přijímat žádné tituly do komise, ale 

raději je v přiměřeném množství zakoupíme.  

Některé pozemky v majetku ČSS byly bezúplatně převedeny na jednotlivá ZIO, která je užívají, 

u ostatních bude postupováno stejným způsobem.  

Nové www-stránky ČSS  

Byla projednána a schválena struktura nových www stránek, bohužel se je do konce roku 2006 nepo-

dařilo vytvořit a uvést do provozu. 

Vztah ČSS k AOPK ČR a Správě jeskyní ČR 

Předsednictvo vzalo na vědomí vznik Správy jeskynní ČR a deklarovalo svoji připravenost  ke spolu-

práci. Po řadě jednání mezi ČSS, AOPK a Správou jeskyní bylo rozhodnuto o pokračování spolupráce 

na projektu JESO s AOPK v souladu s uzavřenými smlouvami.  

Ochranné známky 

Byly podány přihlášky a zaregistrovány názvy a loga ČSS a Speleofóra jako ochranné známky. 



Speleofórum a Kras 2006 

Předsednictvo se zabývalo přípravou tradičního Speleofóra a prvního ročníku konference Kras, které 

se poprvé uskutečnily ve Sloupu, v prostorách místního kulturního centra. Byl vydán sborník, včetně 

suplementu k výše zmíněné konferenci a uděleny tradiční ceny Speleofóra. 

Mezinárodní vztahy 

Bylo zorganizováno korespondenční hlasování o členství ČSS ve FSUE – Evropské speleologické 

asociaci, v němž  bylo rozhodnuto, že ČSS nebude členem tohoto uskupení. Předseda ČSS několikrát  

protestoval u zástupců FSUE aby změnili název jejich akce Eurospeleoforum z důvodů možné záměny 

s naším tradičním Speleofórem. Další kroky budou zváženy s ohledem na zápis názvu Speleofórum 

jako ochranné známky.  

Systém individuálních ocenění členům ČSS  

Předsednictvo rozhodlo o obnově systému odměňování členů ČSS a vedle kolektivních cen udělova-

ných na Speleofóru projednalo a schválilo třístupňový systém oceňování  jednotlivců. Nejnižším stup-

něm udělovaným za mimořádný jednorázová počin je čestné uznání, za dlouhodobou činnost může být 

udělena medaile za zásluhy a nejvyšším uznáním, zpravidla za celoživotní zásluhy zůstává čestné 

členství.  

Zájmová území v Moravském krasu 

Po vzrušené diskuzi týkající se zájmových území v Moravském krasu bylo rozhodnuto o vytvoření 

mapy, kde jednotlivé kluby vyznačí území jejich zájmu a která bude předána na správu CHKO. Nut-

ným předpokladem pro jakoukoliv dohodu a  funkčnost systému je pochopení změny pojmu zájmové 

území jako oblast pouhého zájmu, nikoliv svrchované správy, či nároku.  

Pracovní komise 

Předsednictvo přes opakované výzvy neobdrželo žádné zprávy o činnosti některých komisí. Zmíně-

ným problémem se bude zabývat v roce 2007. Nefunkční komise budou zrušeny.  

 



II. Zpráva o hospodaření ČSS v roce 2006  

Vratislav Ouhrabka, hospodář ČSS 

  

 

Peněžní prost ředky k 1.1.2006  
banka    517 592,30 Kč  
hotovost      23 321,50 Kč  
celkem    540 913,80 Kč  
  
Příjmy  
  
členské příspěvky    470 250,00 Kč  
Grant ministerstva životního prostř.      56 000,00 Kč  
Grant pro SZS od HZS    120 000,00 Kč  
přijaté dary      45 000,00 Kč  
prodej zboží    120 647,00 Kč  
prodej služeb      36 747,00 Kč  
úroky účet            766,01 Kč  
pojistné plnění         4 322,91 Kč  
  
celkem    853 732,92 Kč  
  
Výdaje  
  
poštovné      11 474,50 Kč  
bankovní poplatky         4 513,96 Kč  
provozní režie      76 892,30 Kč  
nákup mater. a literatury      19 623,00 Kč  
nákup knih archiv      18 771,28 Kč  
mzdové náklady    151 913,25 Kč  
materiál SZS    172 626,50 Kč  
náklady Speleo    102 403,50 Kč  
náklady sborník Speleoforum      79 340,00 Kč  
peněžní dary  
celkem    637 558,29 Kč  
  
Peněžní prost ředky k 31.12.2006  
banka    760 263,43 Kč  
hotovost -      3 175,00 Kč  
celkem    757 088,43 Kč  


