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ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5 

 
                                                                                                         č.j. CSS/57/URA/ZAPIS/2013 

O b ě ž n í k č. 116/2013 

A) Dne 19. 4. 2013 se konalo 4. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Flek, Mokrý, Šanda, Šimečková, Záviška, Koutecký, Ouhrabka, Piš-
kula, Doležal, Musil, Šebela, Slavík, Wagner 

Host:         Harna 

I. Podnět komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

- předsednictvo dokončilo diskusi s tím, že žádný z oslovených právníků nemá k textu další při-
pomínky, ovšem s ohledem na další právní souvislosti s pojmem „pracoviště“ odsunulo nové 
schvalování a publikaci na červen 

II. Příprava systému odborného vzdělávání členstva ČSS 

- Brom předložil první hrubý koncept, který bude dále dopracováván 

III. Anglická verze knihy Podzemí neznámé 

- předsednictvo hlasováním schválilo variantu s nákladem 700 ks 

IV. Ceny Speleofóra 2013 

- předsednictvo hlasováním schválilo udělení cen Speleofóra 2013: 

• objev členů ČSS v ČR: ZO ČSS 7-02 Hranický kras za objevy v Hranické propasti 

• objev členů ČSS v zahraničí: ZO ČSS 6-14 Suchý žleb za objev propasti Iron Deep (Ma-
ganik, Černá Hora) 

• zvláštní cena: ZO ČSS 1-11 Barrandien a ZO ČSS 1-04 Zlatý Kůň za příkladnou spolu-
práci při průzkumu Petzoldových jeskyní 

• výroční zpráva ZO ČSS: ZO ČSS 5-03 Broumov 

V. Návrh na novou ZO ČSS 

- předsednictvo hlasováním schválilo na základě okamžitého stanoviska dozorčího sboru vyžádat ještě 
podpisy na zápise, předloženém k obnově korespondenčního hlasování o případném vzniku nové 
ZO ČSS s názvem KOTA 1000, a doporučilo doplnit jej o určení osoby, která bude tuto ZO ČSS 
statutárně zastupovat; poté bude (na červnovém zasedání) možno spustit nové korespondenční 
hlasování 

- o vzniku další nové ZO ČSS z některých stávajících členů ZO ČSS 4-04 Agricola bude možné též 
jednat až na červnovém zasedání po kompletaci potřebné vstupní dokumentace 

VI. 16. ICS 

- předsednictvo schválilo hlasováním uzavření smlouvy mezi Speleo 2013 a ČSS ke konání exkurzí, 
zabezpečovaných ČSS  

- aktuálně je přihlášeno 858 účastníků  z 53 zemí 



telefon: +420 722 651 110                             Bankovní spojení                                                         IČO: 103811 

e-mail : sekretariat@speleo.cz                        Česká spořitelna a.s. č.ú.1928554339 

                      měst.pob. 110 00 Praha 1                

VII. Různé 

- předsednictvo hlasováním schválilo: 
• udělení čestných uznání za celoživotní práci ve speleologii Antonínu Matalovi a Jiřímu 

Polovi ze ZO ČSS 6-20 Moravský kras 
• individuální členství Michala Černého 
• prodejní cenu sborníku Speleofóra 2013 ve výši 230,- Kč a snížení cen sborníků z roku 

2010 na 150,- Kč a z roku 2011 na 200,- Kč 
- předsednictvo vzalo na vědomí poděkování Jaroslava Hromase za udělení statusu čestného člena ČSS 
- předsednictvo vzalo na vědomí informaci komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou o pří-

pravě metodického doporučení k používání žebříků; předsednictvo hlasováním schválilo pověření té-
to pracovní komise ČSS nabídkou konzultací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Příští zasedání se koná 27. 6. 2013 v 930 v zasedací místnosti ČSS v pražském sídle. 

 

B) Různé provozní přípodotky 

 

… tentokrát nemám pražádných… pěkné jaro se vším všudy, na meze sedejte opatrně! 

 

Veronika 
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