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Veronika Vlčková, 31. 12. 2021 

A)  Veřejná část www.speleo.cz 

I.  Úvod 

II.  Struktura a kontakty 

a)  Orgány spolku 
b)  Pobočné spolky - základní organizace 
c)  Speleologická záchranná služba 
d)  Pracovní komise 
e)  Ediční rada 
f)  Členství ve spolku  

III.  Speleologická činnost 

a)  Co je to speleologie? 
b)  Činnost ZO ČSS 
c)  Významné  domácí speleologické projekty  
d)  Významné zahraniční speleologické projekty  
e)  Činnost předsednictva ČSS 
f)  Činnost SZS ČSS 
g)  Činnost pracovních komisí ČSS  

 Komise pro speleopotápění  
 Komise pro pseudokras 
 Komise pro speleoalpinimus a související aktivity 
 Komise pro vzdělávání  

h)  Činnost sekretariátu ČSS  

i)  Vzdělávací činnost 

 Metodické návody 

IV.  Publikační a osvětová činnost 

a)  Publikačnía osvětová činnost ČSS 

b)  Edice ČSS 

 Řada čísel Speleo 
 Řada Sborníku Speleofórum 
 Knihovna ČSS - speciální ediční řada 

c)  Knihovna ČSS 

 Knihovna publikací  
 Knihovna časopisů 
 Archiv ČSS 
 Publikace elektronické 
 Sborníky ze setkávání v Českém krasu 
 Ročenky skupiny SE-3 

d)  Speleofórum  

 Minulé ročníky  
 Stávající ročník 
 Pokyny pro autory sborníku 

e)  Mezinárodní speleologická unie - UIS  

f)  16. Mezinárodní speleologický kongres  

g)  Mezinárodní rok jeskyní a krasu - 2021  

h)  Archiv aktualit 

i)  Archiv akcí 

j)  Zajímavosti 

 čestné členství 

k)  e-Speleo 

V.  Ke stažení 

a)  Dokumenty a formuláře ČSS 

 Zaslání písemností a plateb pro základní organizace 
 Online platba členského příspěvku pro individuální členy 

b)  Loga ČSS 

c)  Edice ČSS - publikace ke stažení 

VI.  Odkazy 

a)  Partnerské organizace 
b)  Speleo stránky 

VII.  E-shop 

a)  Knihy o jeskyních 
b)  Kurzy 
c)  Řada sborniků Speleofórum 
d)  Časopis Speleo 
e)  Odborné publikace 
f)  Propagační předměty 
g)  Všeobecnéobchodní podmínky 

B)  Pro členy – neveřejná část www.speleo.cz (intranet) 

I.  Členové ČSS - vyhledávání 

II.  Publikace ČSS ke stažení 

a)  Řada sborniků Stalagmit a Speleofórum 
b)  Knihovnička ČSS 

III.  Dokumentya doklady ČSS 

a)  Stanoviska dozorčího sboru ČSS 
b)  Dokumenty ČSS 
c)  Dokumenty základních organizací ČSS 
d)  Aktuálně platné smlouvy ČSS  
e)  Přehledy hospodaření ČSS  
f)  Na vědomí členstvu ČSS 

IV.  Užitečné informace 

a)  Zákony a vyhlášky 
b)  Podklady ze vzdělávacích programů 
c)  Časté dotazy 
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