
 
  
 
      

č.j. CS/130/URA/ZAPIS/2022 
Praha, 19. 5. 2022 

O b ě ž n í k č. 158/2022 

Dne 22. 4. 2022 se konalo 4. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni:  Lenart, Sirotek, Hejna, Mokrý, Motyčka, Láník, Šanda, Záviška, Ouhrabka, Koutecký, Man-
hart, Šebela, Čech, Wagner 

Hosté:  Audy 

Dubnové zasedání předsednictva a dozorčího sboru se věnovalo kromě udělení cen Speleofóra několika význam-
ným úkolům, a to v prvé řadě probíhajícím jednáním se Správou CHKO Moravský kras, která jsou zacílena 
na více témat, v druhé řadě snaze zvýraznit roli ČSS při plnění dat a provozu JESO, a nakonec i provozním 
záležitostem předsednictva – letošní ediční činnosti, fungování pracovních komisí, jakož i přípravě kon-
ference Kras, jeskyně a lidé 2022 a některým dalším drobnějším otázkám.  

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

I. Jednání s SCHKO MK 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Sirotka, který podrobně probral a okomentoval pří-
slušný zápis z jednání na SCHKO MK. 

a) Do přípravy stálé expozice v Ostrově u Macochy se zapojí i Muzeum Blanenska.  

b) Realizaci infopanelu u Amatérské jeskyně na základě dohody dotčených řešitelů zaplatí sponzor, 
podklad pro vizuální styl dodá SCHKO MK, samotnou náplň panelu i jeho instalace zajistí ZO ČSS 
6-25 Pustý žleb.  

c) Detailně byla diskutována problematika účasti OBÚ Brno jako aktivního účastníka několika probí-
hajících správních řízení o výjimkách. SCHKO MK se dle sdělení ztotožňuje se stanoviskem ČSS, 
že pokud nejsou v rámci průzkumů využívány činnosti prováděné hornickým způsobem, není OBÚ 
Brno dotčeným účastníkem ani v případě, že se jedná o činnosti ve veřejnosti přístupných jeskyních. 
Při budování nových uzávěr jeskynních vchodů nebude brán zřetel na projektovou dokumentaci 
s odkazem na možný dozor ze strany OBÚ.  

d) V případě sporů uvnitř ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí ohledně udělování výjimek SCHKO MK ne-
vyhověla návrhu na sloučení příslušných řízení – zatím sloučila jen související ústní jednání; před-
sednictvo ČSS nadále podporuje plně zájmy ZO ČSS 6-05.  

e) SCHKO MK nevyhověla návrhu informovat dotčené ZO ČSS o dalších jiných návštěvách na těch 
lokalitách, kde jednotlivé ZO ČSS provádějí své průzkumy. 

II. JESO 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Sirotka o proběhlých jednáních s pracovníky AOPK 
ČR.  

• Předsednictvo schválilo hlasováním zaslání výzvy vedení AOPK ČR stran spolupráce ČSS při 
plnění dat a provozu JESO. 

Dvou jednání s AOPK ČR se zúčastnili Sirotek a Lenart. Východiskem debaty byla aktuální novela zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která staví JESO jakožto součást Informačního systému ochrany 
přírody (ISOP) do role informačního systému veřejné správy, který je řízen zákonem č. 365/2000 Sb., 
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o informačních systémech veřejné správy. Z této skutečnosti vyplývají přísnější požadavky na vedení infor-
mačního systému a správy jeho dat, a tedy i JESO. Pro ČSS je to příležitost, jak posílit svoji roli coby primár-
ního poskytovatele dat JESO, a dále k narovnání licenčních ujednání k poskytovaným datům. Současně bude 
snahou předsednictva ČSS v případě uspokojivých podmínek ze strany AOPK ČR propagovat JESO jako 
centrální databázi všech informací o jeskyních a o dalších objektech v působnosti ČSS. Předsednictvo má sou-
časně zájem zajistit všem členům ČSS plný a komfortní přístup k datům této databáze. Inspirací předsednic-
tvu ČSS je model Slovinského katastru jeskyní, v němž tamní speleologické spolky dostávají za data poskyto-
vaná do registru finanční náhradu. 

III. Příprava konference Kras, jeskyně a lidé 2022 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky o stavu přípravy. 

Loni proběhl nultý ročník této konference, letos se bude konat řádný 1. ročník v Blansku – Češkovicích na 
téma „Kras a voda“, pořádaný ČGS, zatímco ČSS bude organizovat 2. ročník v roce 2023; letos ČSS zajistí 
jen dvě exkurze do jeskyní Býčí skála a Amatérská jeskyně. Doplňkovou informací pro ročník 2023 je záměr 
širšího mezinárodního setkání speleologů v Moravském krasu vzhledem k uplynutí 300 let od prvního se-
stupu do Macochy.  

IV. Ediční činnost ČSS v letošním roce 

• Předsednictvo vzalo na vědomí návrhy na jednotlivé publikace v roce 2022. 

• Předsednictvo pověřilo ediční radu vypracováním konečné kalkulace nákladů na zamýšlené 
ediční počiny. 

Letos by předsednictvo ČSS chtělo zajistit vydání celkem čtyř publikací, a to jednak sborníku Speleofóra 2022 
(již realizován), dále pak brožury o činnosti ČSS pro letošní mezinárodní kongres ve Francii (ČSS 2017–
2021), publikace ke 40. výročí založení SZS ČSS a aktualizovaného Zdravotnického minima. Stěžejní debata 
proběhla zejména ohledně financování – vzhledem k tomu, že zatím nejsou k dispozici přesné kalkulace jed-
notlivých publikací, bylo definitivní rozhodnutí odloženo na korespondenční hlasování předsednictva ČSS. 
U publikace k výročí SZS ČSS prověří náčelník SZS ČSS možnosti kofinancování ze strany HZS ČR, pří-
padně Jihomoravského kraje. U Zdravotnického minima se zvažuje možnost jeho vydání pouze v elektronické 
podobě. 

V. Pracovní komise předsednictva 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Manharta a Čecha o debatě probíhající mezi spele-
opotápěči na téma jejich názoru na existenci a náplň práce pracovní komise pro speleopotápění. 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Wagnera o stavu a současné náplni práce pracovní 
komise pro speleoalpinismus a související aktivity. 

• Předsednictvo schválilo hlasováním úkol pracovní komise pro speleoalpinismus a související 
aktivity uspořádat v roce 2023 školení SRT společně se SZS ČSS. 

a) Předsednictvo se důkladně zabývalo vizí pracovních komisí do budoucna, zda mají být komise jme-
novány předsednictvem, či „zezdola", podobně jako v UIS, a jaký je jejich smysl a účel.  

b) Za účasti předsedy pracovní komise pro speleopotápění pokračovala již rozvinutá diskuse o této ko-
misi, která je specifická existujícím výcvikovým systémem speleopotápěčů v rámci ČSS. Byla vyjas-
něna některá nedorozumění z e-mailové komunikace a bylo dohodnuto, že diskuse bude pokračovat 
na platformě setkání speleopotápěčů ČSS plánovaného na termín 29. 4. 2022.   

c) V případě pracovní komise pro speleoalpinismus a související aktivity se debata po úvodní informaci 
zaměřila na související témata proškolování členů ČSS, provozních okolností pořádání takových ško-
lení apod.  



d) Zbývající dvě pracovní komise – pro pseudokras a pro vzdělávání – budou projednávány na dalších 
zasedáních předsednictva. 

VI. Ceny SPF předsednictva ČSS 

• Předsednictvo hlasováním rozhodlo udělení svých cen Speleofóra 2022: 

 zpráva o činnosti za rok 2022: ZO ČSS 1-02 Tetín 
 objev v ČR: ZO ČSS 6-21 Myotis za objev jeskyně Ševčíkův závrt 
 objev v zahraničí: ZO ČSS 6-17 Topas za objev hypogenních jeskyní v Albánii 
 zvláštní cena: SZS ČSS za 40 let služby členům ČSS 

• Předsednictvo hlasováním rozhodlo o udělení: 

 medaile za zásluhy ve speleologii Arnoštu Macurovi (ZO ČSS 7-01 Orcus) in memoriam 
 čestného uznání Marku Audymu za propagaci činnosti ČSS v prestižních světových 

časopisech 
 čestného uznání Milanu Geršlovi za dlouholeté vedení ediční rady ČSS 

VII. Různé 

• ČESON: předsednictvu dorazila žádost o použití vzoru našich směrnic pro jejich potřeby, jakož 
i o realizaci školení od SZS ČSS – předsednictvo vůči této inspiraci nic nenamítlo a doporučilo 
mj. předat tazateli kontakt na náčelníka SZS ČSS Šebelu 

• SPF 2023: hlasováním schválen termín a místo konání 21. – 23. 4. 2023 ve Sloupu v Moravském 

krasu 

• kolektivní členství v ČSS: podnět byl široce rozebírán – otázek k řešení bylo zjištěno víc; např. 
kdo bude zájemce schvalovat, míra souladu stanov zájemce se stanovami ČSS, nutnost změny 
stanov ČSS, resp. organizačního řádu ČSS aj. 

 

Příští zasedání se koná ve čtvrtek 9. 6. 2022 v 10,00 v sídle ČSS v Praze. 
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