
oběžník č. 157/2022 

- 1 - 
 
telefon: +420 722 651 110                             Bankovní spojení                                                         IČO: 103811 
e-mail : sekretariat@speleo.cz                        Česká spořitelna a.s. č.ú.1928554339/0800 
datová schránka: vrv6ja4                      měst.pob. 110 00 Praha 1                

 
  
 
      

č.j. CS/67/URA/ZAPIS/2022 
Praha, 11. 3. 2022 

O b ě ž n í k č. 157/2022 

Dne 24. 2. 2022 se konalo 3. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni:  Lenart, Sirotek, Hejna, Mokrý, Motyčka, Láník, Šanda, Záviška, Ouhrabka, Koutecký,  
Manhart, Šebela 

Hosté:  Audy, Matuška 

Únorové zasedání předsednictva a dozorčího sboru se věnovalo několika významným agendám, a to zejména pří-
pravě Speleofóra 2022, obnově ediční rady ČSS, publikační a propagační činnosti ČSS – české vydání 
publikace Kras, jeskyně a lidé, spoluúčasti při přípravě stálé expozice u Macochy, vydání brožury o činnosti ČSS 
pro chystaný mezinárodní speleologický kongres aj. Na pořad přišly i záležitosti, týkajících se fungování samot-
ných ZO ČSS i celé ČSS navenek: předsednictvo ČSS přihlásilo účast jak ve správním řízení ohledně žádostí 
firmy Speleoart pro lokality v Moravském krasu, tak i ve správních řízeních stran udělování výjimek pro 
ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí. Další body se týkaly seznamů výjimek udělovaných pro ZO ČSS vůbec, nejen 
v Moravském či v Českém krasu. SZS ČSS prezentovala svoji činnost v rámci ECRA a související přípravu 
setkání v Rudici. Otevřena byla i otázka pracovních komisí předsednictva – jako první na řadu přišla pracovní 
komise pro speleopotápění. V již drobnějších diskusích se předsednictvo a dozorčí sbor zabývali plánovaným pod-
zimním Setkáním jeskyňářů, které měla organizovat ZO ČSS 1-04 Zlatý Kůň, jež se však této role pro letošek 
zřekla; dále záměrem podstatně zvýraznit roli ČSS při rozvoji JESO, otázkou záchrany brazilských jeskyní a ně-
kterými dalšími, méně závažnými otázkami. 

Předsednictvo na svém zasedání rozhodlo o následujících změnách a jednalo o těchto záležitostech: 

I. Ediční rada 

• Předsednictvo odvolalo Tomáše Mokrého (ZO ČSS 6-25 Pustý žleb), Václava Cílka (do r. 2021 
ZO ČSS 1-07 Krasová sekce), Petra Poláka (ZO ČSS 6-19 Plánivy) a Radoslava Husáka (ZO ČSS 
6-09 Labyrint) z ediční rady ČSS. 

V návaznosti na minulé zasedání a na pověření nového předsedy ediční rady Michala Hejny obnovou a ustá-
lením členů ediční rady ČSS předsednictvo prodiskutovalo předložený návrh a souhlasilo s ním. Tímto krokem 
byli z ediční rady odvoláni členové, kteří v ní již delší dobu nevyvíjeli žádnou aktivitu. Na základě informací 
Michala Hejny obnovená ediční rada funguje a má plno práce s finalizací sborníku Speleofóra a připravované 
brožury k mezinárodnímu kongresu i s kompletací nového čísla eSpelea.  

II. Příprava stálé expozice o Amatérské jeskyni v Ostrově u Macochy 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Sirotka o stavu příprav.  

Celá expozice se připravuje v součinnosti s městysem Ostrov u Macochy, s AOPK ČR, nově i s Muzeem 
Blanenska a počítá se s jejím otevřením v roce 2023. Bude se jednat o stálou výstavu, která bude dokumentovat 
náš nejdelší jeskynní systém a práci amatérských speleologů v něm. Vítáno je jakékoliv zapojení jednotlivých 
ZO ČSS či jednotlivců při přípravě této expozice. 

III. Příprava českého vydání publikace Kras, jeskyně a lidé 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Audyho o stavu přípravy. 
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Předsednictvo projednalo komplikace vzniklé při vzájemné domluvě editorů, překladatele a korektora, který 
nesouhlasil s překladem, a navrhlo možné řešení těchto sporů, ovšem i s ohledem na dodržení licenční 
smlouvy s UIS, která je vydavatelem originální anglické verze.  

IV. Příprava Speleofóra 2022 

• Předsednictvo hlasováním schválilo ceny vstupného a nového sborníku: 

 nečlenové ČSS 250,- Kč 
 členové ČSS 190,- Kč 
 všichni starší 60 let 100,- Kč 
 letošní sborník 250,- Kč 

• Předsednictvo hlasováním schválilo jako moderátora Speleofóra Mojmíra Závišku. 

Předsednictvo podrobně prověřovalo stav příprav organizace pořadatelskou ZO ČSS 6-16 Tartaros, rezerva-
cemi ubytování a kulturního domu ve Sloupě, organizací nedělních exkurzí a zajištěním případného video-
záznamu/streamování přednášek. Exkurze opět zajistí Bohuslav Koutecký (ZO ČSS 6-19 Plánivy) – nově 
budou k určení místa srazu doplněny GPS souřadnice místa srazu, případně QR kód. Samotné streamování 
přednášek není zcela jednoduché – jde o dořešení otázek stran potřebné úrovně internetové dostupnosti, stran 
souhlasů autora či přednášejícího, případně reálné publikovatelnosti nahrávek (míra vhodnosti zveřejnění de-
tailů z jeskyní apod.) a dopadu na přímou živou účast na Speleofóru. 

V. Setkání ECRA 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace náčelníka SZS ČSS Šebely o přípravě setkání. 

• Předsednictvo hlasováním schválilo vydání publikace o zásazích nejen SZS ČSS. 

Mezinárodní speleozáchranářské setkání ECRA – viz příl. č. 1 tohoto oběžníku – které se bude konat na 
přelomu září a října v Rudici (pozvánka je již umístěna v kalendáři webu ČSS), bude zahrnovat, jak je při 
podobných akcích obvyklé, exkurze, pracovní semináře atd. Jedná se o vrcholnou akci jeskynních záchranářů 
v Evropě. Záštitu nad setkáním převzal jihomoravský hejtman Grolich, jakož i generální ředitel HZS ČR 
Vlček, a také samotná UIS. Současně se bude oslavovat i 40 let trvání SZS ČSS, k čemuž vzniká i příslušná 
publikace o zásazích nejen SZS ČSS; publikaci vydá ČSS v rámci vlastní vydavatelské činnosti. Setkání se 
zúčastní až 150 účastníků z 25 států. Náčelník SZS ČSS zároveň pozval předsedu ČSS na slavnostní zahá-
jení celého setkání. 

VI. Příprava brožury pro mezinárodní speleologický kongres 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o přípravě publikace ediční radou. 

Hejna sdělil, že uzávěrka potřebných podkladů je stanovena k 28. 2. 2022; jazykové korektury a další nutné 
úkoly s vydáním brožury spojené budou dokončeny nejpozději 30. 7. 2022. Záměrem je mj.  brožuru pořídit 
ve zvýšeném nákladu, aby bylo možné ji rozdávat i na setkání ECRA.   

VII. Správního řízení stran Podhradního ponoru, vyvolaného firmou Speleoart 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informaci předsedy o celé záležitosti. 

• Předsednictvo pověřilo Kouteckého garancí řešení celého úkolu. 

• Předsednictvo vyloučilo člena Karla Klobásu z ČSS. 

Předsednictvo ČSS se na základě sledování správních řízení začalo zabývat zájmem firmy Speleoart získat 
výjimku z ochranných podmínek a souhlas se zřízením „speleoferaty" v lokalitě Podhradního ponoru, spoje-
ných s uzamčením této jeskyně. Po konzultaci s místními ZO ČSS se proti tomu předsednictvo důrazně ohra-
dilo, přihlásilo svoji účast v dotčeném správním řízení a obratem podalo do tohoto správního řízení nesou-
hlasné stanovisko. Mimo nesouhlas s uzamčením jeskyně je zásadní potíží aktivní účast Obvodního báňského 
úřadu (OBÚ) pro Zlínský a Jihomoravský kraj (osobou bývalého člena ČSS Karla Klobásy) a jeho snahy 
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prosazovat báňské předpisy do speleologie a průzkumu a výzkumu jeskyní. Tyto aktivity lze sledovat i v ně-
kolika dalších správních řízeních, kterých se jednotlivé ZO ČSS účastní. Předsednictvo se shodlo, že zájmem 
ČSS je tyto snahy OBÚ pokud možno eliminovat. Tímto problémem se předsednictvo zabývalo již v minulosti 
a má dnes k dispozici precedentní rozhodnutí nadřízeného úřadu (Český báňský úřad), které běžnou speleolo-
gickou činnost členů ČSS z působnosti báňské legislativy jasně vylučuje. Předsednictvo bude v této otázce 
podnikat další kroky formou asistence jednotlivým ZO ČSS v dalších obdobných správních řízeních a vyvolá 
také jednání se SCHKO Moravský kras. 

Předsednictvo ČSS v souvislosti s tím vyloučilo člena Karla Klobásu (dosud ZO ČSS 6-04 Rudice) z ČSS, 
a to pro opakované porušování stanov ČSS, zejména článku IV. bod 2. d)., neboť dotyčný svým jednáním 
poškozoval zájmy ČSS opakovaně a dlouhodobě; jeho jednání naplňovalo ve smyslu stanov ČSS článek III. 
bod 4. b) důvody pro vyloučení člena z ČSS, neboť odporovalo poslání a účelům ČSS, platným zákonům 
a dobrým mravům. 

Stručné odůvodnění: 

1. Karel Klobása z pozice úředníka Báňského úřadu opakovaně zasahuje do speleologické činnosti 
jednotlivých ZO ČSS, zejména v Moravském krasu, a ve správních řízeních se snaží mylně prosazo-
vat působnost zákona o hornické činnosti a báňské vyhlášky s cílem označovat speleologickou 
činnost jako činnost prováděnou hornickým způsobem. Toto činí opakovaně a navzdory jasnému vý-
kladu ČBÚ a jasným soudním rozhodnutím. V jedné z kauz dokonce přispěl svým nesprávným po-
sudkem k trestnímu postihu jiného člena ČSS. Předsednictvu ČSS nepřísluší přezkoumávat kontro-
verzní činnost Karla Klobásy ve vztahu k zákonům a k jeho střetu zájmů, ovšem jeho jednání 
je zcela jistě v rozporu s dobrými mravy, s posláním a se zájmy ČSS. 

2. Karel Klobása v minulosti několikrát slovně hrubě napadl jiné členy ČSS a svými výroky dehone-
stoval jejich speleologickou činnost. Stížnostmi členů na osobu Karla Klobásy a na jeho chování se 
předsednictvo ČSS opakovaně zabývalo i v minulosti. 

3. ČSS je dobrovolným sdružením zájemců o speleologii, kteří se této činnosti věnují ve svém volném čase 
a s nadšením, s láskou a s nemalým fyzickým nasazením se často snaží posouvat hranice lidského poznání. 
Speleologie je týmovou prací, založenou na pevných kamarádských vztazích, při níž se jeden může 
spolehnout na druhého. Nekolegiální jednání, kdy jedinec naopak tyto snahy druhých kazí, však 
do České speleologické společnosti nepatří. 

VIII. Jednání na SCHKO Český kras 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Lenarta a Hejny o jednání se správou CHKO Český 
kras. 

Součástí jednání – viz příl. č. 2 tohoto oběžníku - byl kromě jiného Lenartův podnět zvážit snahu o vyšší míru 
zapojení návštěvníků Českého krasu do řad ČSS, které by mohlo snížit dnes evidovaný počet pokusů překonat 
uzávěry na jeskynních vchodech; dále informace kolem místního udělování výjimek – v zásadě se pro každou 
jeskyni uděluje vždy jen jedna výjimka na 5 nebo 10 let. ČSS by měla požádat o udělení výjimky souborně pro 
SZS ČSS ohledně regulérních možností cest a příjezdů na cvičení SZS ČSS – podle obvyklých plánů SZS 
ČSS, stanice Čechy, jde až o 10 jeskyní ročně. Samotná desetiletá plošná výjimka by měla pro SZS ČSS zajistit 
potřebný dokument o řádném povolení vůči kontrolám Stráže ochrany přírody. 

IX. ZO ČSS 6-05 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Lenarta o postupu řešení rozporů v ZO ČSS 6-05. 

• Dozorčí sbor vydal stanovisko k vzniku Skupiny pro speleologický výzkum jeskyní Výpustek 
a Křtinského údolí mimo strukturu ČSS - https://www.speleo.cz/stanoviska-dozorciho-sboru. 

Předsednictvo se již od podzimu snaží přispět ke smírnému vyřešení rozporů uvnitř ZO ČSS 6-05, spojených 
se vznikem paralelní skupinky mimo ČSS, a současně k zajištění možností dalšího výzkumu ZO ČSS 6-05 na 
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dotčených lokalitách. Celý spor vedl k rezignaci dosavadního předsedy ZO ČSS 6-05 Zdeňka Cihláře, ke 
dvěma různým správním řízením o výjimky na prakticky shodné lokality – do nich se ČSS řádně přihlásila 
jako účastník. Tato správní řízení nebyla dosud dořešena. Předsednictvo ČSS postupuje tak, aby hájilo přede-
vším zájmy svých členů a pobočných spolků a také zájem ochrany jeskyní jako přírodních objektů. 

X. Pracovní komise pro speleopotápění 

• Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace Manharta a Sirotka, jakož i dopis před-
sedy komise Libora Čecha. 

Debata je součástí širšího hledání koncepčního pojetí komisí zřizovaných předsednictvem a ani po tomto za-
sedání nebyla ukončena. Jedním ze stěžejních bodů diskuze je otázka, zda by komise mělo jmenovat opravdu 
předsednictvo jako své poradní sbory, či zda by aktivita komisí neměla vycházet spíše od členů, kteří se jed-
notlivým problematikám věnují (podobně jako v UIS). Předsednictvo se shodlo na záměru zorganizovat velké 
shromáždění všech speleopotápěčů v rámci ČSS, aby si vzájemně ujasnili svůj vlastní názor, jak by se chtěli 
nadále organizovat v rámci ČSS, k jehož zabezpečení pověřilo Manharta (osloví dotčené na Speleofóru). 

XI. Různé 

• podzimní Setkání jeskyňářů: původně ohlášená ZO ČSS 1-04 Zlatý Kůň svou účast odložila 
na rok 2023; předsednictvo tímto vyzývá některou z ostatních ZO ČSS, aby se k orga-
nizaci podzimního Setkání jeskyňářů přihlásila 

• JESO: předsednictvo se snaží prohloubit účast ČSS v JESO nejen jako dodavatele dat – další 
jednání Lenarta a Sirotka na toto téma proběhne s Mgr. Stanzelovou z AOPK ČR 

• účetní závěrka ČSS za rok 2021: schválena hlasováním 
• likvidace ZO ČSS 4-05 Goethe: předsednictvo schválilo jako likvidátora Motyčku 
• dotazy na usnášeníschopnost členských schůzí v covidtime: věc je možno uspořádat formou 

korespondenčního hlasování, předání plných mocí apod. dle běžných právních zvyklostí, jak 
ostatně již více ZO ČSS realizovalo už letos 

• Brazilian Caves in danger: dokument je vyvěšen na www.speleo.cz na adrese 
https://www.speleo.cz/aviza-konferenci-a-jinych-akci; předseda již odeslal podpůrné stano-
visko příslušným osobám v Brazílii 

• cvičení SZS ČSS ve Francii: po přestávce způsobené pandemií se SZS ČSS opět chystá na další 
záchranářské školení do Francie 

• předsednictvo přijalo informaci o úmrtí prof. Rudolfa Musila a pověřilo Motyčku zajištěním 
smutečního věnce za ČSS; v připravovaném eSpeleu vyjde nekrolog připravený Milanem Ger-
šlem 

 

 

Příští zasedání se koná v pátek 22. 4. 2022 v 10,00 ve Sloupu v Moravském krasu.
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Sebastian Kovačič 
 z pověření Romana Šebely za SZS ČSS
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Zápis z jednání Lenarta a Hejny se SCHKO Český kras 

 

Dne 14. 1. proběhlo jednání mezi Českou speleologickou společností a AOPK ČR – Správou CHKO 
Český kras v sídle CHKO v Karlštejně. Za správu se účastnili František Pojer, vedoucí, a Josef Mottl, 
lesník a jeskyňář. Za předsednictvo ČSS se účastnili Jan Lenart a Michal Hejna.  

Účastníci se shodli, že vztahy mezi jeskyňáři a ochranou přírody v oblasti jsou v současnosti dobré.  
Všechny významné jeskyně jsou v Českém krasu zajištěny uzávěry. V poslední době dochází k jejich 
ničení pravděpodobně ze strany nejeskyňářské veřejnosti. Toto je podnět pro nás, abychom zájemce 
o podzemí místo samostatných adrenalinových akcí sbírali do našich řad. Stejně jako v Moravském 
krasu razí správa CHKO postup 1 lokalita – 1 výjimka. Výjimky se udělují na 5 až 10 let s podmínkou 
po 5 letech předložit souhrnnou zprávu o činnosti. Dílčí zprávy jsou předávány každoročně. 
Na rozdíl od krasu moravského, v případě vstupu vědeckých pracovníků do jeskyní je o tomto infor-
mována také příslušná ZO. 
Obě strany diskutovaly pak dílčí problematiku cvičení SZS ČSS nebo databáze JESO a projekt OPŽP 
zaměřený na jeskyně. Po téměř dvou hodinách bylo jednání ukončeno a obě strany opět konstatovaly, 
že spolupráce je na dobré úrovni.  
 
Zapsal Jan Lenart 
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