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č.j. CSS/200/URA/ZAPIS/2021 
Praha, 8. 10. 2021 

O b ě ž n í k č. 155/2021 

A) Dne 30. 9. 2021 se konalo 20. zasedání končícího předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Audy, Motyčka, Mokrý, Láník, Lenart, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka, Šebela 
Host: Bosák 

I. Příprava valné hromady 2021 

• předsednictvo prověřilo stav přípravy konání valné hromady a upřesnilo zbývající podrobnosti 

II. Ceny Speleofóra 2021 udělované předsednictvem 

• předsednictvo hlasováním schválilo ceny Speleofóra2021: 

 objev v ČR: ZO ČSS 6-25 Pustý žleb za objev na podzemním toku Punkvy v Amatérské jeskyni  
 objev v zahraničí: ZO ČSS 6-25 Pustý žleb za objev v Yum Kaax (Mexiko)  
 zvláštní cena: ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha za dlouhodobou komplexní činnost 

v Srbských jeskyních  
 zpráva o činnosti za rok 2020: ZO ČSS 1-02 Tetín  

III. Udělení medaile za zásluhy 

• předsednictvo udělilo medaili za zásluhy o speleologii Karlu Žákovi (ZO ČSS 1-02) v souvislosti s vy-
dáním jeho nejnovější publikace Karel Žák, Václav Cílek, Martin Majer a kolektiv: Srdce Českého 
krasu – Obec Srbsko a krajina v jejím okolí 

IV. Různé 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci o neúčasti předsedy pseudokrasové komise Jana Mertlíka 
na připravovaném Speleologickém workshopu v Broumově 

B) Dne 1. 10. 2021 se konalo 1. zasedání nově zvoleného předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Lenart, Hejna, Motyčka, Láník, Sirotek, Šanda, Záviška, Ouhrabka, Koutecký, Mokrý, Ma-
nhart 

Omluveni: Mertlík, Kaman 

I. Funkce v předsednictvu a dozorčím sboru po jednání valné hromady 2021 

• předsednictvo řádným hlasováním zvolilo členy do obsazení funkcí: 
 místopředseda: Jan Sirotek 
 hospodář: Libor Láník 

• dozorčí sbor řádným hlasováním zvolil za svého předsedu Vratislava Ouhrabku 

II. Členství ČSS v RVS 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Hejny o podmínkách členství ČSS v Radě vědeckých spo-
lečností (dále jen RVS) a prodiskutovalo podrobně okolnosti podání přihlášky ke členství 

• předsednictvo pověřilo Hejnu zajištěním podání přihlášky ČSS ke členství v RVS 

Příští zasedání se koná ve středu 8. 12. 2021 v 930 v sídle ČSS v Praze. 

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 

150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5 
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