
 
  
 
      

č.j. CS/299/URA/ZAPIS/2022 
Praha, 14. 10. 2022 

O b ě ž n í k č. 160/2022 
Dne 5. 10. 2022 se konalo 6. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS. 

Přítomni:  Lenart, Sirotek, Hejna, Motyčka, Ouhrabka, Mokrý, Koutecký, Šebela 
Hosté:  Harna 

Říjnové zasedání předsednictva a dozorčího sboru se zabývalo jak běžnými provozními záležitostmi, tak přípravou na 
příští rok, a to od plánovaných akcí (Speleofórum 2023, Mezinárodní setkání jeskyňářů a konference Kras, jeskyně a lidé 
2023) až po organizační náležitosti (př. rozpočet ČSS na rok 2023,) i další, aktuálně se vynořivší úkoly. Mezi ty patří 
další návrhy k vytvoření vlastní databáze pro evidenci a správu dokumentů, map, fotografií a dalších informací k jednot-
livým jeskyním a objektům, jejichž průzkumem se ČSS zabývá, pokračující reorganizace www.speleo.cz, pátrání po mož-
ných grantových zdrojích, ovšem také i informace o uskutečněném setkání ECRA v Rudici či novinky v kauze OBÚ Brno 
a jiné. 

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

I. JESO 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Sirotka, který jednak okomentoval jarní snahy o komuni-
kaci se správcem a provozovatelem JESO AOPK ČR, jakož i se Zeměměřickým úřadem, jednak před-
nesl návrh na vytvoření vlastní databáze pro evidenci a správu dat výhradně ve správě ČSS. Jeho 
námět předsednictvo shledalo jako zajímavý a doporučilo mu v něm pokračovat. 

a) AOPK ČR jako správce a provozovatel JESO nereagovala na žádost a nabídku ČSS k jednání o spolupráci 
na budování systému JESO. 

b) Námět, předložený ze stran Zeměměřického úřadu jeho samostatně oddělením pro správu Geonames, se po 
červnové výzvě předsednictva nedočkal žádné věcné reakce z řad členstva ČSS (kromě dvou či tří komen-
tářů), nesouhlas ovšem vyjádřila AOPK ČR. Vzhledem k memorandu o spolupráci mezi AOPK ČR 
a ČÚZK považujeme tuto záležitost za uzavřenou. 

c) Sirotek připravil návrh vedení vlastní evidence jeskyní, souvisejících dat, dokumentů, map atp.  pro členy 
ČSS založené na technologii MediaWiki, na které běží např. Wikipedie, kterou využívá mj. i celosvětová 
databáze Wikicaves, spravovaná UIS. 

II. Výzva členům ke členství a existenci komise pro pseudokras 
• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Lenarta o výsledku letní výzvy stran dotčené pracovní 

komise. 

a) Předseda konstatoval, že reakcí na výzvu stran komise pro pseudokras přišlo velice málo, a to hlavně od 
několika členů stávající komise či účastníků související debaty.   

b) V UIS se statut pracovních komisí již před lety změnil z poradního orgánu byra v širokou volnou skupinu 
zájemců o daný obor ve speleologii; doporučuje se tento vzor – ostatně jako kdysi při zakládání ČSS – opět 
následovat a umožnit, aby se členové komisí nominovali z řad členů nikoliv jmenováním předsednictvem.  

c) V tomto případě předsednictvo předpokládá návrh změny stanov pro příští valnou hromadu. 

III. Návrhy na Grant pro ZO ČSS či Nadačního fondu ČSS 

• Předsednictvo vzalo na vědomí návrhy Lenarta a Sirotka ohledně možných zdrojů finanční podpory 
na specifické projekty jednotlivých ZO ČSS. 
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Předsednictvo se zabývalo debatou na téma zajištění dalších možných zdrojů financí pro aktivity ZO ČSS, na 
něž není vhodné použít přímo zdroje z odvodů členských příspěvků (ostatně roční bilance nákladů a výnosů 
příliš velké možnosti nenabízí – s ohledem na rostoucí cena absolutně všeho). K žádnému pevnému závěru před-
sednictvo nedospělo, oba navrhovatelé pokračují v upřesňování svých námětů. 

IV. Různé 

• renovace webu ČSS: v průběhu léta proběhla rozsáhlá renovace webu www.speleo.cz, zaměřená na 
reorganizaci jednotlivých oddělení, odstranění duplicit a doplnění obsahu; nově vzniklo oddělení za-
měřené na informace pro zájemce o členství v ČSS na adrese https://www.speleo.cz/co-prinasi-clen-
stvi 

• změna režimu vůči poskytovateli služeb web4U, u něhož ČSS až do srpna 2022 (od r. 2008) měla 
výhodu sponzorovaných služeb a přidělený prostor na serverech i související služby měla zdarma; 
s odchodem „patronujícího“ pracovníka firmy ČSS přešla do běžného placeného režimu – součástí 
akce byla i jistá optimalizace obsazeného prostoru 

• proběhly finanční kontroly na dotace SZS ČSS: dvě dotace od GŘ HZS z let 2019 a 2020 a od Rady 
JmK z r. 2019; vše bylo shledáno v pořádku 

• informace z UIS: zástupce delegáta ČSS Motyčka podal obecnou informaci o uskutečněném 18. ICS 
ve Francii a poznatky z konzultací stran vstupu ČSS do organizace FSE (Evropská speleologická fede-
race); zástupkyně FSE bude pozvána do ČR na podzim 2023 

• příprava Mezinárodního setkání jeskyňářů a konference Kras, jeskyně a lidé 2023: jedná se o 2. roč-
ník, jehož pořadatelem je právě ČSS, přičemž souběžně se připravuje i 5. mezinárodní setkání speleo-
logů v Moravském krasu; 1. cirkulář je připraven a bude přílohou oběžníku; anglická verze bude ná-
sledovat 

• Mezinárodní setkání speleologických záchranných služeb ECRA v Rudici: setkalo se s velmi klad-
nými hodnoceními; v průběhu došlo i na ostrou záchrannou akci; předsednictvo vyslovilo pochvalu 
pořadatelům 

• udělení medailí za zásluhy ve speleologii: za aktivní činnost v SZS ČSS byli při příležitosti setkání 
ECRA a 40. výročí SZS oceněni tito členové SZS ČSS jak současní, tak bývalí: 

Jaroslav Andrle 
Radoslav Blažek 
Jiří Buček 

Vladimír Dolníček 
Martin Hóta 
Karel Jindra 

Stanislav Kácha 
Bedřich Kala  
Karel Kocourek 

Milan Kroha 
Jiří Kyselák

• snahy OBÚ Brno o kontrolu speleologických aktivit v Moravském krasu: na základě korespondence 
mezi OBÚ Brno a AOPK ČR byly odeslány dva dopisy ČSS jednak na Správu jeskyní ČR, jednak na 
AOPK ČR, obsahující jak vyjádření předsednictva ČSS stran problematických tvrzení OBÚ Brno 
i k  jeho snaze o kontrolu činnosti ČSS, tak vymezení, že běžný speleologický průzkum není činností 
prováděnou hornickým způsobem 

• podnět ZO ČSS 6-18 stran výše členského příspěvku pro jednotlivce – seniory: předsednictvo i do-
zorčí sbor shodně konstatovali, že tato otázka není k řešení předsednictvem, ale valnou hromadou; 
zároveň lze tento problém řešit uvnitř každé skupiny úpravou jednotlivých podílů členů na celkové 
úhradě za ZO ČSS do spolkové pokladny 

• krátké video ze Speleofóra 2022: video bude před jeho zveřejněním ještě doupraveno psanými titulky 
• nová členka ediční rady Božena Vrabcová (ZO ČSS 1-02): její zařazení bylo jednohlasně schváleno hla-

sováním předsednictva; má na starosti facebookový profil ČSS 

•  uzávěrka příspěvků do sborníku Speleofóra 2023: 19. prosince 2022 

 

Příští zasedání se koná ve středu 14. 12. 2022 v 9,30 v sídle ČSS v Praze.  
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Nabídka pracovní komise ČSS pro speleoalpinismus a související aktivity 
všem ZO ČSS 

Komise pro speleoalpinismus a související aktivity se dlouhodobě zabývá technickou stránkou speleolo-
gie. Členové této komise disponují značným rozsahem znalostí a zkušeností získaných především praxí. Za 
účelem využití těchto poznatků nabízí členům ČSS poradenství, odborné konzultace a účelově zaměřená 
školení.  

Kromě obvyklých akcí zaměřených na speleologickou lezeckou techniku vám můžeme pomoci například s vy-
strojením vašich lokalit a s instalací trvalých kotevních bodů – provedete si ji sami za asistence našeho zku-
šeného instruktora. Stejně tak je pro začínajícího jeskyňáře jistě přínosnější, když si lezeckou trasu vyváže 
a přeleze sám pod dohledem instruktora visícího na jiném laně vedle něj namísto pouhého přelézání již 
vystrojené cesty. Totéž se týká i jiných jeskyňářských činností. 

Předávání zkušeností přímo na základě konkrétního projeveného zájmu považujeme za vhodnější, než po-
řádat semináře a kurzy obecněji zaměřené bez toho, abychom měli od účastníků takové akce předem jasně 
dáno, co je zajímá.  

Navrhujeme proto, aby zájemci o cokoliv v tomto směru kontaktovali naši komisi buď přímo, 
nebo prostřednictvím předsednictva ČSS a sdělili svůj požadavek. Na základě takového přání 
poté potřebnou akci rádi zorganizujeme. 


	O b ě ž n í k č. 160/2022
	Dne 5. 10. 2022 se konalo 6. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS.

