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1. Zpráva o činnosti předsednictva  ČSS za rok 2009 

Zdeněk Motyčka, Veronika Vlčková 

Předsednictvo ČSS se současně s dozorčím sborem sešlo v roce 2009 celkem pětkrát, a to v únoru 

v Rudici, v dubnu ve Sloupu při příležitosti konání Speleofóra 2009, dále pak v červnu v Praze, v září 

v Blansku a v prosinci v Praze v sídle ČSS. 

V roce 2009 se předsednictvo zabývalo především následujícími záležitostmi: 

Sídlo ČSS 

V průběhu roku započalo vyhledávání vhodného objektu pro budoucí sídlo ČSS, neboť AOPK, náš 

dosavadní poskytovatel prostor pro sekretariát, avizoval ukončení nájmu z důvodů stěhování celé 

Agentury do nových prostor. Nakonec byla vybrána jako nevhodnější lokalita V Praze, Na Březince 

č. 14, kde byla koncem roku uzavřena smlouva o pronájmu od roku 2010.  

Výstava v Národním Muzeu 

K 30. výročí založení ČSS byla v průběhu roku připravena výstava  s názvem „Pojďte  s námi do jes-

kyně“,  která měla slavnostní vernisáž  7.10. v historické budově Národního Muzea. Hlavním cílem 

výstavy, která byla rovněž pořádána při příležitosti 40. výročí objevu největší jeskyně v ČR – Amatér-

ské bylo srozumitelnou a názornou formou prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a jejich 

objevování.  Přiblížit úsilí členů ČSS, metody a výsledky jejich práce, zejména v uplynulých 30 letech, 

kdy se jim podařilo objevit v České republice i v zahraničí, desítky kilometrů nových, často unikátních 

podzemních prostor.    

Výstava trvala téměř čtyři měsíce a byla rovněž koncipována jako doprovodná výstava k hlavnímu 

výstavnímu projektu Národního Muzea „ Příběh planety Země“  

Fotografická publikace o  ČSS 

Po celý rok intenzivně probíhaly práce na fotografické knize rovněž vydávané u příležitosti 30. výročí 

založení ČSS. Kniha s názvem „Podzemí neznámé byla slavnostně pokřtěna na vernisáží výstavy 

„Pojďte s námi do jeskyně“ 7.10 v Národním Muzeu. Kniha prostřednictvím několika stovek fotografií 

mapuje uplynulých 30 let práce členů ČSS a je k dostání na sekretariátě ČSS. 

Kauza Poseidon 

Předsednictvo se společně s dozorčím sborem zabývalo tzv. kauzou Poseidon, ke které nakonec, na 

základě zprávy komise pro pseudokras ČSS a na základě odborného posudku, vydaného Geologic-

kým ústavem AV ČR konstatovalo, že v letech 2006 – 2008 nedošlo v Teplickém skalním městě 

k objevu žádného jeskynního, ani podzemního či pseudokrasového systému Poseidon o souhrnné 



délce 27,5 km resp. 19,5 km, a takový systém zde neexistuje. Celé znění stanoviska předsednictva bylo 

zveřejněno v oběžníku a je také k dispozici na www.speleo.cz.  

Speleofórum  

Předsednictvo se zabývalo nejprve přípravou Speleofóra 2009, tradičně ocenilo nejvýznamnější objev 

v ČR a nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí, jakož i nejlepší výroční zprávu za rok 2008 

a udělilo zvláštní cenu Speleofóra. V rámci Speleofóra byly slavnostně předány i ocenění udělené Val-

nou hromadou ČSS. U příležitosti Speleofóra byl vydán tradiční sborník, tentokráte v rozsahu 136 

stran. 

Na podzim byly zahájeny přípravy Speleofóra 2010 a vypsána výzva a pokyny pro dodávání příspěv-

ky do sborníku 2010. 

15. Mezinárodní speleologický kongres 

Ve dnech 19. – 26. 7 2009 proběhl v USA 15. Mezinárodní speleologický kongres, kterého se za ČSS 

zúčastnili Pavel Bosák, Zdeněk Motyčka, Jan Motyčka a Roman Šebela. Kromě několika prezentací, 

zde společně provozovali informační stánek ČSS a vedli celou řadu jednání, zejména spojených 

s kandidaturou ČR na pořádání následujícího mezinárodního kongresu. Valná hromada Mezinárodní 

speleologické unie posléze téměř jednoznačně rozhodla, že 16. Mezinárodní speleologický kongres se 

uskuteční v roce 2013 v Brně. 

Webové stránky ČSS 

Na přelomu roku 2008 a 2009 byly spuštěny nové webové stránky ČSS, které byly realizovány doda-

vatelským způsobem na základě konceptu schváleného předsednictvem. Jejich obsah přehlednou a 

důstojnou formou prezentuje výsledky práce členů ČSS a to v celé šíři, od činnosti základních organi-

zací, přes významné projekty přesahující rámec jednotlivých ZO, činnost SZS, komisí, předsednictva 

až po přehledy knih, časopisů a filmových dokumentů, které byly o ČSS pořízeny. Kromě toho sou 

zde uvedeny kontakty na všechny složky ČSS, umístěny základní dokumenty ČSS, loga ČSS, přihla-

šovací formulář, přehled obsahu knihovny s možností výpůjček, přehled obsahů kompletní řady ča-

sopisu Speleo i sborníku Speleofórum, dále  e-shop s kompletní prodejní nabídkou a celá řada dalších 

důležitých informací. V intranetové části určené pouze členům ČSS je navíc možné stahovat obsahy 

jednotlivých čísel časopisu Speleo a jeho předchůdce Stalagmitu, nahlížet do přehledů placení člen-

ských příspěvků, do přehledů hospodaření ČSS, či aktuálně platných smluv.  V roce 2010 budou 

stránky doplněny o anglickou verzi. 

Různé 

Předsednictvo se rovněž zabývalo celou řadou dalších záležitostí: 

http://www.speleo.cz/�


- na ČSS adresovaným závazným příkazem inspektora z BÚ Příbram, ke kterému bylo v zákonné 

lhůtě podání odvolání a na základě kterého byl posléze zmiňovaný příkaz zrušen. Podrobnosti 

jsou k nalezení v interní části www.speleo.cz 

- Byla zřízena nová komise - Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, jejíž náplní prá-

ce je sledování vývoje a změn v legislativě týkající se speleoalpinismu a prací ve výškách a nad 

volnou hloubkou, soustřeďování informací o současných i nových pomůckách a materiálu pro tu-

to činnost a zkušeností s jejich používáním a v neposlední řadě poradenství v tomto oboru pro 

členy ČSS formou kvalifikovaných odpovědí na konkrétní dotazy. 

- žádostí SCHKO MK o stanovisko předsednictva ČSS k tzv. kurzům speleologie ve Staré Amatér-

ské jeskyni, kde konstatovalo, že k pořádání kurzů nemá námitek, nicméně doporučuje Správě 

CHKO MK přihlédnout při rozhodování k názorům ZO  6 - 19 Plánivy, jakožto objevitelů jeskyně. 

 

Zasedání předsednictva a dozorčího sboru se jeho členové zúčastňovali následovně : 

zasedání 

člen předsednictva 

3. 4. 5. 6. 7. 

13. 2. 2009 24. 4. 2009 18. 6. 2009 30. 9. 2009 16. 12. 2009 

Motyčka Zdeněk y y y y y 

Geršl Milan y - y - - 

Piškula Michal y y - y - 

Polák Petr - y - - y 

Šimečková Barbora y y y - y 

Tásler Radko y y - y y 

Záviška Mojmír y y y y y 

Mokrý Tomáš - y - - - 

Doležal Filip y y - - - 

Flek Jan y y y y y 

Musil František y y - y y 

Ouhrabka Vratislav y - y y y 

Jindra Karel - y - y - 

Šebela Roman y y - - - 

Slavík Pavel - - - y - 

Sirotek Jan - - - - - 

Wagner Josef - y - - - 

http://www.speleo.cz/�


 
2. Zpráva o hospodaření 

Hana Závišková, Barbora Šimečková 

Peněžní prostředky k 1.1.2009 
 banka 727 131.93  

hotovost 1 268.00 

 
728 399.93 

Příjmy celkem 1 017 420.12 
Členské příspěvky 597 400.00 
Grant NADACE VIA pro SZS 20 000.00 
Grant HZS pro SZS 123 000.00 
Dar Jihomoravského kraje pro SZS 70 000.00 
Přijaté dary 23 000.00 
Prodej literatury a reklamních předmětů 179 388.00 
Prodej služeb (reklama stránky ČSS) 3 600.00 
Úroky z účtu 1 032.12 
Výdaje celkem 1 254 455.18 
Poštovné 26 386.00 
Bankovní poplatky 4 791.83 
Nákup zboží pro další prodej 50 250.00 
Náklady na publikace Podzemí neznámé 288 850.00 
Nákup literatury do knihovny a archivu 1 594.00 
Mzdové náklady 

 Mzda 70 331.00 
Daň ze mzdy 23 010.00 
Zdrav. a soc. pojištění 39 370.00 
Zákonné pojištění zaměstnanců 572.00 
Pojištění ČSS 4 050.00 
Materiál pro SZS 308 645.62 
Materiál ostatní (kartridže, kancel.potřeby) 13 058.00 
Náklady na Speleo 26 057.40 
Distribuce spelea 10 057.00 
Náklady na sborník Speleofórum 

 Tisková příprava 8 211.00 
Sazečské práce 25 160.00 
Tisk 105 785.00 
Editoři - dohody 8 500.00 
Daň z dohod 1 500.00 
Distribuce Speleoforum 14 600.00 
Tisk brožury Speleo Texas 7 992.00 
Výstava 30 let ČSS v NM 30 000.00 
Spoluúčast ČSS 

 Vernisáž 54 500.00 
Náklady na informační leták ČSS 27 965.00 
Provozní režie 9 006.08 
Nájemné Březinka 8 000.00 
Kauce Březinka 8 000.00 
Telefonní poplatky 16 924.69 
Internet.aplikace a domény 32 396.56 



Nákup pozemku Bubovice 9 490.00 
Předplatné RESCUE 330.00 
Reprezentace 572.00 
Účetnictví 12 000.00 
Sazečské práce ČSS 2005-2008 6 500.00 
Peněžní prostředky k 31.12.09 

 banka 457 437.87 
hotovost 33 927.00 

 
491 364.87 

 


	Výroční zpráva
	Praha, květen 2010
	Czech speleological society

