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I. Zpráva o činnosti ČSS v roce 2005 
Zdeněk Motyčka, předseda ČSS; Veronika Vlčková, sekretariát ČSS 

Česká speleologická společnost je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování obča-
nů. ČSS je právnickou osobou a profesní organizací zájemců o speleologii. Úzce spolupracuje se vše-
mi tuzemskými i zahraničními subjekty, kteří se zabývají obdobnými činnostmi a kteří o tuto spolu-
práci projeví zájem. Základním organizačním článkem ČSS jsou základní organizace ČSS. 

V roce 2005 se předsednictvo zabývalo jednak běžnou agendou a dále některými koncepčními záměry 
směřovanými k efektivnějšímu fungování ČSS a jejich jednotlivých složek.  

Předsednictvo se současně s dozorčím sborem sešlo v roce 2005 celkem pětkrát, a to v lednu v Praze, 
v dubnu v Rudici při příležitosti konání Speleofóra 2005, dále pak v červnu v Praze, v září v Brně 
a poslední loňské zasedání se konalo v prosinci v Praze v sídle ČSS. 

Byly řešeny především následující záležitosti: 

Organizace Speleofóra 2005 a 2006  

V roce 2005 se konalo Speleofórum 2005 v dubnu v Rudici, tak na podzim začala příprava Spele-
ofóra 2006. Z kapacitních důvodů bylo rozhodnuto o přesunutí konání Speleofóra 2006  do Sloupu 
v Moravském krasu, organizace se ochotně ujala skupina Tartaros.  

Definice a ustálení loga ČSS včetně pravidel jeho používání 

S důvodů výskytu několika variant loga ČSS, předsednictvo přivítalo aktivitu M. Přibyla na revizi 
loga a po jeho rozboru se shodlo na ustálení loga  vycházející z jeho historické podoby.  Byla de-
finována grafická podoba i barvy a vše publikováno ve sborníku Speleofóra. Logo je k dispozici 
na sekretariátě a na webu CSS.  Na svém červnovém zasedání pak předsednictvo schválilo pravi-
dla pro používání loga, která byla uveřejněna v oběžníku č. 78. 

14. mezinárodní speleologický kongres v Řecku,  vydání brožury o činnosti ČSS 

Jiří Otava a  Zdeněk Motyčka byli delegováni jako národní delegát a jeho zástupce pro 
14. mezinárodní speleologický kongres v Řecku. Za účelem propagace ČSS byla jednak sestavena  
a vydána anglicky psaná brožura o naší činnosti od roku 2001 do 2004 a jednak využit prezentační 
stánek hrazený sponzory pro detailnější prezentaci ČSS, prodej naší literatury a neformální setká-
vání. Na kongresu byl poprvé oficiálně představen zájem ČR o uspořádání 16. mezinárodního spe-
leologického kongresu v Brně v roce 2013.   

Problém zájmových území v Moravském krasu 

Z podnětu ZO 6-14 Suchý žleb byla svolána schůzka zástupců ZO působících na území Morav-
ského krasu, kde byla diskutována otázka tzv. zájmových území. Přítomní zástupci se shodli na 
pokračování principu zájmových území. K jejich upřesnění bude uzavřena písemná dohoda mezi 
kluby s pravidly pro bádání a přílohou bude mapka s konkrétním vyznačením jednotlivých zájmo-
vých území. Tento záměr se však zatím nepodařilo zcela realizovat, bude dokončeno v letošním 
roce.  

Obměna ediční rady ČSS, publikační koncept   

V roce 2005 došlo k obměně členů a následně způsobu práce ediční rady ČSS; vedením ediční ra-
dy byl pověřen Milan Geršl, dalšími členy jsou Pavel Bosák, Jiřina Novotná, Jiří Otava, Ladislav 
Blažek, Martin Přibil, Jan Vít. Ediční rada stanovila a předsednictvo odsouhlasilo publikační kon-
cept ČSS. V jeho rámci budou tři základní publikační média. Internetové stránky ČSS, kde budou 
jednak všechny důležité informace o ČSS, včetně archivu a knihovny a jednak prostor pro nejak-
tuálnější události, časopis Speleo jako aktuální tištěné médium vycházející 3 – 4 krát do roka a 
sborník Speleofóra jako speleologická ročenka. Pro samostatné publikační počiny přesahující rá-
mec výše zmíněných médií, bud i nadále k dispozici edice Knihovnička ČSS. Byla zřízena jednot-
ná el. adresa pro zasílání příspěvků ediční radě, nově stanoveny rozsahy příspěvků do sborníku a 
posunut termín uzávěrky, tak aby se kryl s koncem příslušného  kalendářního roku. 



Speleologická záchranná služba ČSS – záměr reorganizace 

Předsednictvo sledovalo činnost SZS ČSS, a zabývalo se vývojem v některých stanicích SZS 
a následně s důvodů opakujících se problémů rozhodlo o záměru celkové reorganizace SZS. Za 
tímto účelem byly zřízena pracovní skupina, která má za úkol připravit pro předsednictvo návrh 
nové organizační struktury SZS s ohledem na splnění všech úkolů vyplývajících ze statutu SZS 
ČSS a povinností vyplývajících z členství v integrovaném záchranném systému ČR.  

Problematika důlních děl 

V první polovině roku se předsednictvo zabývalo problematikou vstupování do důlních děl, zde 
bohužel vzhledem k dosavadní praxi téměř neomezeného monopolu ČBÚ není schopno dalšího 
postupu,  vyjma doporučujících odkazů na zkušenosti subjektů v důlních dílech působících. Na to-
to téma byl zveřejněn příspěvek Radko Táslera ve Speleu. 

Další propagační materiály ČSS - trika, mikiny, samolepky, nášivky 

V roce 2005 pořídila ČSS především pro své členy trička a mikiny s nášivkou znaku ČSS, a to 
světle a tmavě šedé ve všech velikostních variantách, dále pak i samostatné nášivky, objednány 
jsou barevné samolepky.Všechny materiály jsou k dostání na sekretariátě. 

Provoz sekretariátu - změny v provozních záležitostech, inventury 

K 1. 5. 2005 byla přijata namísto Jana Albrechta nová sekretářka – Veronika Vlčková,; vzhledem 
k dalším okolnostem neproběhlo předání sekretariátu a jeho provozu bez problémů. Postupně bě-
hem roku kromě zajištění nového PC po havárii a smrti starého byla zahájena jednak zásadní revi-
ze členské databáze, kde byly nalezeny podstatné zmatky, jednak inventura majetku ČSS, inventu-
ra prodeje a skladu jak prodejních publikací a materiálů, tak majetku a archivu ČSS včetně podni-
kového; za účasti hospodáře ČSS a pověřené inventární komise proběhlo přecenění položek prode-
je apod. Provoz sekretariátu včetně výpůjček z knihovny, nezbytné administrativy (kniha pošty, 
pokladna) aj. byl v maximálně možné míře převeden do elektronické podoby; vlastní sekretariát je 
nově uspořádán a část archivních dokumentů je připravena k uložení do archivu. 

Pozemky s právem trvalého užívání na IČO ČSS 

V listopadu 2005 zcela neočekávaně vyvstal problém se zrušením práva trvalého užívání 
k pozemkům, zapsaným na IČO ČSS, které ze zákona přešly do režimu dočasné výpůjčky vůči 
státu (ta končí 31. 12. 2006). Vzhledem k nenalezitelnosti soupisu pozemků, původně zapsaných 
na IČO 103811 – byly osloveny všechny kluby, aby zjistily stav vlastnictví pozemků, kde mají zá-
kladny či jiné aktivity, zda jde o ty, jež je nutné do konce roku pokusit získat do plného vlastnictví 
ČSS a následně převést bezúplatně na dotčené kluby. 



II. Zpráva o hospodaření ČSS v roce 2005  

Vratislav Ouhrabka, hospodář ČSS  

Peněžní prostředky k 1.1.2005  

banka  598 805.81 Kč  

hotovost  49 829.50 Kč  

celkem  648 635.31 Kč  

  

Příjmy  

členské příspěvky  442 650.00 Kč  

Grant ministerstva životního prostř.  106 470.00 Kč  

Grant pro SZS od HZS  120 000.00 Kč  

přijaté dary  7 300.00 Kč  

prodej triček a mikin  10 050.00 Kč  

prodej literatury a služeb  32 782.00 Kč  

úroky účet  1 646.36 Kč  

celkem  720 898.36 Kč  

  

Výdaje  

poštovné  12 351.50 Kč  

bankovní poplatky  3 613.26 Kč  

provozní režie  88 338.00 Kč  

nákup mater. a literatury  227 660.00 Kč  

nákup knih archiv  4 468.50 Kč  

mzdové náklady  143 223.00 Kč  

materiál SZS  189 171.93 Kč  

náklady Speleo  71 171.00 Kč  

náklady sborník Speleoforum  92 846.80 Kč  

peněžní dary  5 000.00 Kč  

celkem  837 843.99 Kč  

  

Peněžní prostředky k 31.12.2005  

banka  517 592.30 Kč  

hotovost  23 321.50 Kč  

celkem  540 913.80 Kč  

 


