
  

  
 

     č.j. CSS/81/URA/2007 

O b ě ž n í k č. 86/2007  
 
I. Dne 19. 4. 2007 se konalo 13. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 
s následujícími závěry:  
 
Přítomni : Motyčka, Ouhrabka, Piškula, Šebela, Štos, Tásler,  Záviška, Flek, Otava, Vlčková, Bosák 

(UIS), Hošek (AOPK ČR) 
 
1. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Veroniky Vlčkové o stavu prací na Jednotném systému 

evidence speleologických objektů JESO: struktura databáze ve spolupráci s AOPK ČR je 
upravena, příští předsednictvo bude schvalovat metodiku spolupráce ČSS při aktualizaci záznamů.  

2. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Veroniky Vlčkové o stěhování v Kališnické: sekreta-
riát p řemístěn do přízemí, dohoda s AOPK ČR platí, nájem pro AOPK ČR bude prodloužen na 
dalších více let. 

3. Předsednictvo projednalo přípravu brožurky o zdravotnické minimu, souhlasí se záměrem umen-
šit ji na leták v nákladu cca 2 tis. Ks a pověřilo náčelníka SZS Romana Šebelu přípravou podkla-
du. 

4. Předsednictvo projednalo podněty Radko Táslera k závaznosti bezpečnostní směrnice a připo-
míná znění čl. I. Úvodní ustanovení zmíněné směrnice: 

Tuto bezpečnostní směrnici vydává předsednictvo České  speleologické společnosti  jako sou-
bor doporučení pro členy České speleologické společnosti při provádění činností dle této 
směrnice, dále jen speleologické činnosti. 

Členové ČSS a čekatelé členství  jsou povinni se s touto směrnicí seznámit a řídit v souladu se 
stanovami a organizačním řádem ČSS.  

5. Předsednictvo projednalo podněty Radko Táslera k podmínkám členství v SZS ČSS - ty jsou 
určeny v OŘ SZS ČSS; kterýkoliv člen ČSS se může obrátit na náčelníka SZS Romana Šebelu 
a hlásit se o členství. 

6. Předsednictvo projednalo podněty Zdeňka Motyčky a vzalo na vědomí informace o stavu rekon-
strukce www-stránek ČSS; schválilo záměr využít služeb komerční firmy a pověř ilo Petra Polá-
ka jako hlavního administrátora uspořádat výběrové řízení na dodavatele nových www-stránek 
ČSS. 

7. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Veroniky Vlčkové o uskutečněných a plánovaných kon-
trolách na plnění grantů ČSS, a to jak v letech 2005 a 2006 (MŽP ČR na Speleo a Speleo-
fórum), tak i starších na granty pro SZS ČSS (2002 - 2004). 

8. Předsednictvo projednalo podněty k  valné hromadě  ČSS v roce 2008, schválilo definitivní ter-
mín 11. 10. 2008 a místo konání předběžně ve Sloupě (bude upřesněno). 

9. Předsednictvo projednalo podněty k obecné propagaci ČSS a pověřilo Jana Fleka přípravou no-
vého letáku ČSS (realizaci poté zajistí ediční rada) a Oldř icha Štose zkompletováním návrhů na 
další propagační předměty. 

10. Předsednictvo projednalo návrhy na ocenění objevů pro Speleofórum 2007 a udělilo následující 
ceny: 

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLE ČNOST 
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 

130 23 Praha 3, Kališnická 4-6 

 



  

- Cena předsednictva za nejvýznamnější objev v ČR v roce 2006: ZO ČSS 6-25 za objevy 
ve Sloupském koridoru Amatérské jeskyně 

- Cena předsednictva za nejvýznamně jší objev č lenů ČSS v zahranič í v roce 2006: expedice Xi-
balba 2006 za objevy rozsáhlých zatopených jeskyní na Yucatanu 

- Zvláštní cena Speleofóra: expedice Namak 2006 za propojení jeskyní do systému 3N, nejdel-
šího jeskynního systému v soli na světě 

11. Předsednictvo projednalo návrhy na čestná uznání a udělilo je Zdeňku Dvořákovi a Oldř ichu Što-
sovi za sestup do nejhlubší jeskyně světa Voronja a překonání hloubky –2 000 m. 

12. Předsednictvo diskutovalo o uspořádání oslav 30. výročí založení ČSS a rozhodlo uspořádat 
putovní výstavu a vydat obrazovou publikace o činnosti ČSS v uplynulých tř iceti letech a pověřilo 
Zdeňka Motyčku přípravou. 

13. Ing. Hošek seznámil předsednictvo a dozorčí sbor ČSS jednak s plány AOPK ČR v nejbližší době  
ohledně monitoringu a projektů v rámci Natura 2000, jednak potvrdil a zpodrobnil podstatu spolu-
práce AOPK ČR a ČSS. 

14. Předsednictvo schválilo Petra a David Fundovy jako nové individuální členy ČSS. 

15. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o stavu řešení památníčku tragicky zahynuvším 
jeskyňářům - návrh umístění do Sloupských jeskyní - a pověřilo Fleka dalším jednáním 
včetně upřesnění představ navrhovatele Ladislava Slezáka. 

16. Příští zasedání se koná v úterý 19. 6. 2007 v 930 v sídle ČSS v Praze na Kališnické. 

 

II. Ti, kdo si nevyzvedli autorské výtisky sborníku Speleofóra 2007 ve Sloupě, ohlašte se, 
zašlu to poštou (autoři a spoluautoři příspěvků a fotografové). 
 
III. Tímto oznamuji, že od 3. 5. do 18. 5. 2007 nebude sekretariát v provozu, neb již skoro 
tradičně vyrážím na svoji jarní expedičku. Kdo jste ještě nezvládli letošní průkazky, musíte počkat na 
květen, ovšem uvědomte si, prosím, že teď už neplníte vámi samotnými schválené stanovy! Dostává-
me se pak spolu do těžkostí, jak vybruslit z nezaplacení odvodů z č lenských příspěvků, pracně pořád 
opravujeme aktuální seznamy klubových členstev - a tak. Kdyby se dařilo vždy vše komplet vyřídit do 
toho 30. 4. t.r. (ideálně do Speleofóra, abych nemusela upadat do stavu bezmocného šílení, co všechno 
jsem zapomně la), tak si ušetříme spoustu vzájemných nejasností a nikam nevedoucích diskusí a na-
stoupíme do jara a do dovolených, expedic a hrabošení s čistým stolem a dobrou náladou. Zkusme to 
od příštího roku - třeba se nám to povede! 
 
IV. Na Speleofóru jste většina z vás zaznamenala ve foyeru světýlka na památku Radomila Matýs-
ka - odešel od svých blízkých a přátel nečekaně rychle a příliš brzo. Ve společnosti kromě jeho přátel 
a akcí, které zorganizoval, po něm zůstaly odborné texty o speleoalpinismu, mnoho vyškolených le-
zeckých a záchranářských instruktorů - a vzpomínka na činorodého a schopného jeskyňáře, který bude 
v řadách společnosti chybět. 
 
IV. Přeju krásné jaro, hodně  objevů a hlavně  vždypřítomnou „kliku“, abyste všechno vždy pře-
žili ve zdraví a dobré náladě . 
 

Veronika 
 


