
 

  
 
 
      
 
 

 
O b ě ž n í k č.79/2005 

 
č.j. 214/2005 

 
1) 6. zasedání předsednictva ČSS a dozorčího sboru ČSS ze dne 20. 9. 2005 
 

1. Jiří Otava podal informace o 14. mezinárodním speleologickém kongresu v Řecku : 
• prezentace a stánek ČSS včetně posteru v pořádku, organizace kongresu horší 
• viceprezidentem mezinárodní unie zvolen Pavel Bosák 
• zveřejněn zájem ČSS o pořádání kongresu v r. 2013 
• 15. mezinárodní speleologický kongres v r. 2009 se koná v Texasu 
• informace o protestním dopisu od delegáta FEALC (spor Marek Audy a dr. Urbani) 
• do archivu ČSS dodáno DVD s kongresovými materiály, do Speleo č. 42 bude sepsána 

zpráva 
2. Proběhla kratší diskuse k archivu ČSS a k jeho organizaci a katalogizaci 
3. Server SPELEO.CZ opě t funguje , příč inou havárie bylo selhání systémového disku, který 

bylo nutno vyměnit a data obnovit ze záloh 
4. Ediční rada : 

• schválena hlasováním ve složení : Bosák, Geršl, Novotná, Otava, Blažek, Přibil, Vít 
• předsednictvo schválilo navrženého předsedu Milana Geršla 
• předsednictvo schválilo Přibila jako výkonného redaktora 
• editoř i : Speleo - Geršl 
•              Speleofórum - Novotná 
•              www - Blažek 
• od r. 2006 bude Speleo formováno jako informační bulletin s barevnou obálkou 
• Speleofórum bude soustředěno na publikování především přednášek, od r. 2006 bude začle-

něn suplement KRAS 
• sběr příspěvků přes novou e-mailovou adresu REDAKCE@SPELEO.CZ 
• redakce bude společná pro všechny tři typy příspěvků, pro Speleofórum je bezvýhradnou 

podmínkou kvalitní anglický abstrakt 
5. Předsednictvo schválilo pro prodiskutování návrhu Radko Táslera pravidla pro používání loga 

ČSS : 
• Logo smí být reprodukováno pouze v nezměněné podobě podle vzoru, uveřejněného ve 

sborníku Speleofórum 2005 a na stránkách ČSS SPELEO.CZ 
• Logo smějí používat řádní č lenové, čekatelé, individuální č lenové, čestní č lenové a organi-

zační složky ČSS př i : 
• nekomerční č innosti, která je posláním ČSS dle platných stanov ČSS, a při propagaci 

ČSS 
• komerční č innosti, která je posláním ČSS dle platných stanov a kterou provozují orga-

nizační složky ČSS s právní subjektivitou (ČSS, jednotlivé ZO) 
• ostatní a sporné případy použití loga ČSS bude řešit předsednictvo ČSS individuálně  
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6. Speleofórum 2006: 
• datum konání : 21. - 23. 4. 2006 včetně předcházející jednodenní Karsologické konference 
• místo konání : Sloup v Moravském krasu 
• organizátoř i : ZO 6-16 Tartaros, poštovní adresa Robert David Kšírova 81, 619 00 Brno, 

kontaktní e-mailová adresa SPELEOFORUM@SPELEO.CZ 
• sborník zajistí ediční rada - datum pro odevzdávání příspěvků  bezpodmínečně 16. 12. 2005 

7. Projednávala se aktivní účast předsednictva, resp. dalších předsednictvem pověřených osob na 
klubových akcích (Setkání v Českém krasu, Přednášky nové ZO 7-15) 

8. Předsednictvo schválilo převedení řádného členství Viktora Čížka na individuální 
9. Zdeněk Motyčka podal informaci o snaze Evropské speleologické společnosti, aby ČSS organi-

zovali příští rok evropskou konferenci - ještě bude vše postupně upřesněno 
10. Karsologická konference 2006 : 

• jednodenní konference 
• účastnický poplatek stanoven na 200,- Kč za řádného účastníka, pro studující 50,- Kč; v tom 

bude zahrnuta káva a minerálka 
• pozvánky budou organizovány společně s pozvánkami na Speleofórum prostřednictvím 

sekretariátu 
• místo konání : Sloup v Moravském krasu 
• datum konání :  shodné se Speleofórem, předchází vlastnímu Speleofóru 

 
2) Seminář Nehoda v jeskyni  
 
Propozice k tomuto semináři najdete v první příloze tohoto oběžníku. 
 
3) Nejnově jší nabídka prodejního stánku ČSS  
 
A v druhé příloze najdete naši nejnovější nabídku pro vás, a to trička a mikiny s nášivkou ČSS, resp. 
samotnou nášivku. Vše uvidí na vlastní oč i tento víkend účastníci Setkání jeskyňářů v Českém krasu 
v Tetíně, kde již bude vše k rpodeji či objednání, ostatní se musí spokojit s tou přílohou a zvážit nákup 
jen reklamní nabídky. 
 
Ceny jsou následující : 
 
tričko krátký rukáv (světle šedý nebo tmavě šedý melír)  200,- Kč 
mikina dlouhý rukáv (světle šedá)  400,- Kč 
samostatná nášivka barevného loga ČSS  60,- Kč 
 
 
Těším se na setkání s vámi na Tetíně a mějte se pěkně. 
 
 

Veronika Vlčková 
sekretariát ČSS 
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„NEHODA V JESKYNI“  

 
Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti 

pořádá seminář na téma 

 „NEHODA V JESKYNI“ 
Určeno všem členům ČSS a široké jeskyňářské veřejnosti 

 

RUDICE, SOBOTA 12. LISTOPADU 2005, SÁL KULTURNÍHO 
DOMU 

10:00 hodin zahájení, začátek programu 
12:00 – 13:00 Přestávka, oběd 
13:00 – 16:00 Pokračování programu  

 
PROGRAM: 

1. Specifika nehody v jeskyni 
2. Systém pomoci 

• Místo nehody 
• Svépomoc, technická pomoc, zajištění místa nehody 
• Tísňová výzva 
• Laická první pomoc 

3. První pomoc poskytnuta jeskyňářem – vyšetření, život zachraňující úkony, stabilizace, rozvaha. 
4. Dosažení místa nehody SZS č i jinou složkou IZS 

• Zdravotnická první pomoc 
• Vyšetření, doplnění laické pomoci 
• Stanovení diagnosy 
• Lečebná opatření, možnosti zdravotníka, lékaře 

5. příprava na transport a jeho provedení 
6. Předání na povrchu 
7. Dokumantace 

 
Prakt ické ukázky: 
 Vyšetření zraněného, základní ošetření, technické prostředky pro transport, vybavení stanic SZS a další. 
 

8. Diskuse 
 

Odborný garant:  
MUDr. Bedřich Kala – člen SZS č.3 Moravský kras 

& 
zdravotníci jednotlivých stanic SZS 

 
Na závěr projekce filmů Cvičná záchranná akce v Amatérské jeskyni, popř. videozáznam ze 

záchranné akce v nejhlubší jeskyni světa Voronja na Kavkaze.  
Pro členy ČSS vstup zdarma. Každý člen ČSS obdrží publikaci První pomoc v podzemí a Izofoli i 
do p řilby (eviden ční karty člena ČSS s sebou).  
 

Všechny členy ČSS srde čně zve Speleologická záchranná služba ČSS 
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PŘIHLÁŠKA 
 
 

Jméno  Příjmení ZO ČSS Ubytování (70,-Kč/noc – uveď počet nocí) 
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Registrační adresa: 
Roman Šebela 

Rudice 266 
679 06 Jedovnice  

 
e-mail: roman.sebela zavinac seznam.cz 

mobil: +420 721 900 970 
 
 
 
 
 



 

 

Nabídka triček a mikin s nášivkou ČSS 
 


