ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/50/URA/ZAPIS/2012

O b ě ž n í k č. 111/2012
A)

Dne 20. 4. 2012 se konalo 19. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Geršl, Mokrý, Piškula, Šimečková, Tásler, Záviška, Flek, Ouhrabka, Jindra, Musil, Wagner Doležal, Šebela
Nedorazili: Slavík, Sirotek
Hosté: Sluka, Harna, Wagner ml.
I.
-

Speleofórum 2012
předsednictvo udělilo ceny Speleofóra:
• cena za nejvýznamnější objev členů ČSS v ČR: ZO ČSS 7-03 za objevy v jeskyni Za hájovnou
• cena za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí: ZO ČSS 6-25 za objevy v jeskyni Jasanka
(Banát, Rumunsko)
• zvláštní cena: expedicím Kačna Jama za mimořádné úsilí, souhru a výdrž
 výroční zpráva ZO ČSS : ZO ČSS 6-04
- předsednictvo schválilo prodejní cenu aktuálního sborníku 230,- Kč, snížení ceny sborníku SPF 2011
na 220,- Kč a tzv. akční slevy (tzn. pouze pro nákup na Speleofóru 2012) na publikaci Podzemí neznámé na 290,- Kč, tričko ČSS na 75,- Kč a mikina ČSS na 125,- Kč
II. Valná hromada ČSS 2012
- zopakování základních informací:
- termín: 13. října 2012
- místo: Žacléř - Kulturní dům Žacléř
- harmonogram:
- k 31. 3. 2012 měly jednotlivé ZO ČSS dodat zápisy z výročních členských schůzí a návrhy
k projednání valnou hromadou, předsednictvo vyzývá k urychlenému dodání ty, které ještě
tento úkol nesplnily
- k 31. 3. 2012 měly jednotlivé organizační složky ČSS dodat zprávy o činnosti a návrhy
k projednání valnou hromadou, předsednictvo vyzývá k urychlenému dodání ty, které ještě
tento úkol nesplnily
- 30. 6. 2012 předsednictvo zpracuje souhrn návrhů, přidá své vlastní a rozešle je zpět na ZO
ČSS již uspořádané vcelku tak, aby je přes léto mohly jednotlivé ZO ČSS projednat a pověřit
svého delegáta příslušným způsobem hlasování v těch kterých otázkách
- 30. 9. 2012 sekretariát ČSS zpracuje návrh zprávy o činnosti celé ČSS za období 2008 - 2012
a v písemné podobě ji rozešle delegátům jednotlivých ZO ČSS, aby ji měli k dispozici včas
před samotnou valnou hromadou
- předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci Táslera o možnosti nedělní exkurze do Schachtenbergu, přihláška k ní bude součástí dotazovacího formuláře na ubytování aj. pro delegáty VH
2012
III. Různé
- předsednictvo vzalo na vědomí informaci náčelníka SZS Šebely o vyřešení prodeje „prošlých“ lan ze
skladů stanic SZS ČSS
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B)

předsednictvo schválilo kupní smlouvu připravenou náčelníkem SZS ČSS a doplněnou předsedou
komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou; prostřednictvím velitelů stanic SZS ČSS budou ZO ČSS vyzvány, aby se v případě zájmu ohlásily přímo náčelníkovi SZS ČSS k realizaci odkupu
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Wágnera o soudním řízení kvůli nehodě při cvičném traverzu, kdy soud skončil ve prospěch zraněného dle znalce z důvodu nedostatečného zajištění akce; komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou připojuje k svůj speciální oběžník - viz
příloha!
předsednictvo pověřilo komisi pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou přípravou návrhu úprav
bezpečnostní směrnice pro příští zasedání
předsednictvo důrazně doporučuje všem členům ČSS
• uzavírat při expedicích do zahraničí odpovídající formu pojištění
• uzavírat odpovědnostní pojistky při pořádání jakýchkoliv akcí
• pořádat každoroční pravidelná bezpečnostní školení a zajistit tak mj. i potřebu prokazatelnosti proškolení účastníků před konáním akcí
předsednictvo schválilo individuální členství Milana Fotta, Libora Ondráčka, Piotra Rysze a Andrzeje Krzeptona
Různé provozní přípodotky

Prosím - věnujte obzvláště zvláštní a především SOUSTŘEDĚNOU pozornost připojenému oběžníku komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou!!!! Jde o hodně - od zdraví přes peníze až
po osobní svobodu!
Příští, 20. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS se koná 14. 6. 2012.
Veronika
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Oběžník Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou ČSS
22. 4. 2012
Na základě jednání „Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou ČSS“ o úrazu účastníka
lanového traverzu, pořádaném ZO ČSS 7-01 Orcus, i na základě mnohých změn v používání nových
speleoalpinistických pomůcek, určených současně i pro práce ve výškách, ÚOK informuje
a upozorňuje všechny ZO ČSS.
1.

Informace o závěru soudní kauzy obvinění jednoho z organizátorů lanového traverzu (Igora
Beňoviče) pořádaném ZO ČSS ORCUS Bohumín
-

Jen stručná rekapitulace události: Traverz dlouhý asi 80 metrů byl pořádán pro členy ZO
ČSS a případné zájemce o vyzkoušení, zcela bezplatně. Zraněnému (pracovník městské policie) byla nasazena sedačka, obdržel horolezeckou přílbu, dvojitou kladku Tandem (Petzl
Trac) s instalovanou smyčkou (délka smyčky 20 cm) a karabinou s keylockem. Tedy běžně
používaná výstroj pro překonávání horizontálních zavěšení lan - traverzy v podmínkách
SRT ve speleologii. Po té přešel k místu nástupu na traverz na žebříku do výše asi 1,5 m.
Podle vyjádření svědků si nenechal výstroj zkontrolovat službou u žebříku (obviněným)
a vystoupil po žebříku bez povolení služby. Další události jedné nebo dvou vteřin jsou nejasné, protože průběh nikdo nezaznamenal. Zraněný ležel na zemi (pád asi z metru a půl)
a Tandem včetně smyčky a karabina byl na traverzovém laně. Po pádu k němu ihned přiběhnul zdravotník, ale později poraněná osoba sdělila, že mu nic není a je zcela v pořádku.
Výsledek kauzy:

-

Obviněný byl odsouzen k finanční úhradě 240 000 Kč a podmíněnému trestu na 2 roky.
I v závěrečném líčení opět byl požadován při aktivitě na lanovém traverzu tlumič pádu
a další OOP používané při pracích ve výškách a nebyl brán zřetel na to, že se jednalo
o sportovní akci. Obvinění bylo rozšířeno i na ZO ČSS 7-01 a osobu, která postiženému
sedačku nasazovala.
Tento precedentní rozsudek se může stát hrozbou u každého obdobného případu, kdy ve speleologické činnosti bude při zranění vzneseno obvinění některého člena nebo ZO ČSS, ať už se
skutečným, nebo vykonstruovaným zapříčiněním úrazu nepoužitím OOP, stanovených pro
pracovní činnost, nebo nesplněním podmínek, uvedených v návodech na použití při používání jednotlivých prvků speleoalpinistické techniky apod.

2.

Na základě této kauzy i současného stavu legislativy a mnohdy nejasností rozdílu mezi
sportovní a pracovní činností Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou ČSS všem
ZO ČSS doporučuje:
a) Při každé speleologické nebo obdobné akci provádět prokazatelné proškolení
všech účastníků z řad nečlenů ZO ČSS o bezpečnostní směrnici ČSS a případně
vlastních bezpečnostních předpisech na dané lokalitě
b) Každoročně provádět prokazatelné proškolení své členské základny ze Směrnice
pro bezpečnost ČSS (např. na výroční schůzi ZO)
c)

V případě jakékoliv události, při níž dojde ke zranění nebo jiné škodní události,
provádět fotodokumentaci celé události, okolností, příčin apod.

d) Upozornit své členy na nutnost seznamovat se a dodržovat návody k používání
jednotlivých pomůcek používaných ve speleologii a speleoalpinismu, které jsou
pro uživatele závazné
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e) Nezapomínat, že většina pomůcek používaných ve speleologii a speleoalpinismu
má ve svém návodě i informaci, že vyžaduje každoroční periodickou kontrolu
osobou pověřenou, jinak nemohou být používány. V současné době jsou takové
osoby pověřené výrobci speleoalpinistického materiálu a OOP pro práce ve
výškách (jako Petzl, Kong, Lanex, Meander atd.) členy ÚOK a je možno je v případě
zájmu ze ZO ČSS kontaktovat prostřednictvím této komise.
3.

V roce 2010 ÚOK pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou vyškolila 38 instruktorů
speleologické techniky s platností na 3 roky. Tato doba končí v roce 2013, a proto bude na jaře
roku 2013 uskutečněno další školení stávajících a případně i nových instruktorů. Při tomto
školení bylo konstatováno, že znalost základů techniky ve speleologii, bezpečnostní směrnice
ČSS s speleoalpinismu (počínaje vázáním uzlů) byla u mnohých opravdu velmi slabá a někteří
zájemci (z každé ZO ČSS byli vybráni jeden, případně dva členové), průkaz instruktora
nezískali.
Proto u dalšího ročníku školení bude kladen důraz i na praktické znalosti absolventů.

4.

Na semináři Instruktorů speleologické techniky 22. 4. 2012 přítomni instruktoři a zástupci ZO
ČSS získali i skripta k tématice:
-

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
§ 101 až 108 Zákona č. 262/2006 Sb.(Zákoník práce ) ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění
prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků
proti pádu z výšky

Tato skripta současně řeší některé problémy vazeb a spojení ČSN EN a vyhlášek ve vztahu ke
speleologii.
Skripta je možno i objednat pro potřeby v jednotlivých ZO ČSS na e-mailu orcus@volny.cz

Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou ČSS
4 2012
Sloup 22. 4.
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