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č.j. CSS/45/URA/ZAPIS/2019    
Praha, 8. 3. 2019    
 

O b ě ž n í k č. 145/2019 
Dne 28. 2. 2019 se konalo 10. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Audy, Doležal, Láník, Lenart, Mokrý, Motyčka, Záviška, Flek, Koutecký, Šebela 
Omluveni: Ouhrabka 
Hosté: Buček, Matuška (SZS ČSS) 

I. Příprava Speleofóra 2019 

• náležitosti konání: 

 termín konán: 26. - 28. 4. 2019 včetně neděle pro exkurze 
 místo konání: Sloup v Moravském krasu 
 uzávěrka sborníku: pondělí 17. 12. 2018 
 organizátor: ZO ČSS 6-16 Tartaros 

 „Příspěvek ve sborníku neznamená automatický nárok 
na ústní přednášku; tu je vždy nutno přihlásit zvlášť.“ 

• předsednictvo hlasováním schválilo mírné zvýšení výše vstupného: 

 nečlenové ČSS - 250,- Kč 
 členové ČSS - 190,- Kč 
 důchodci - 100,- Kč 

• předsednictvo hlasováním schválilo rozpočet sborníku ve stejné výši jako v r. 2018 a opět v nákladu 
500 ks 

• předsednictvo rozřešilo problém vedení exkurzí a odpovědnosti jejich vedoucích: 

 odpovědnou osobou za organizaci exkurzí je Bohuslav Koutecký, který se tímto stal 
členem organizačního výboru pořadatele SPF 2019 

 podmínkou účasti na nedělních exkurzích bude, že jsou pou-
ze pro členy ČSS, případně jiných řádných jeskyňářských spolků; 
každý účastník exkurze předloží při vstupu do jeskyně platný 
průkaz své jeskyňářské skupiny, jinak mu nebude umožněn 
vstup 

 při registraci budou podepisována příslušná prohlášení jed-
notlivými účastníky (vzorové formuláře jsou vyvěšeny na 
http://www.speleo.cz/metodika-odpovednost-exkurze) 
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• v pátek večer po samotném zahájení včetně uvedení filmu o činnosti ZO ČSS 1-11 Barrandien na 
Dolném vrchu v posledních 20 letech proběhne křest nové publikace o Dolném vrchu na Sloven-
sku 

II. Výstava v Muzeu Blanenska a oslavy 40. výročí založení ČSS 

• platné termíny, vztahující se k výstavě: 

 1. 3. 2019 - uzávěrka podkladů výstavy 
 27. 6. 2019 - vernisáž výstavy 
 26. - 28. 6. 2019 - souběžná mezinárodní konference pořádaná Správou CHKO MK na 

chatě Macocha 
 13. 9. 2019 - konference k objevu Amatérské jeskyně 
 27. 9. 2019 - přednáška o zahraničních úspěších ČSS 
 11. 10. 2019 - prezentace o objevech posledních desetiletí 
 12. 10. 2019, 19. 10. 2019 a 26. 10. 2019 - předjednané vstupy do Amatérské jeskyně; první 

z termínů je podmíněn zakoupením vstupenky na výstavu 
 27. 10. 2019 - ukončení výstavy 

• předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace Audyho a dalších a stavu příprav všech zamýšle-
ných aktivit a projednalo potřebné podrobnosti (příležitostná trička, speciální číslo Spelea aj.) 

III. Různé 

• předsednictvo hlasováním schválilo otevření možnosti odkupu nábytku, zapůjčeného AOPK ČR od r. 
2005, sekretariátu ČSS 

• předsednictvo hlasováním schválilo individuální členství Pavla Šunky 
• předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky z minulého zasedání byra UIS v Ebensee 

 po objasnění složitostí kolem řádně vyhlášeného Mezinárodního roku krasu a jeskyní v r. 
2021 (UIS) a přípravy vyhlášení Mezinárodního dne krasu a jeskyní (UNESCO) hlasová-
ním schválilo připojení se k aktivitě UIS formou výrazné snahy o zvýšenou publicity zna-
lostí o krasu jeskyních ČR 

 pověřilo Motyčku zpracováním a předáním tzv. „support-letter“ byru UIS ohledně schvá-
leného připojení k Mezinárodnímu roku krasu a jeskyní a souvisejících záměrech před-
sednictva ČSS 

IV. Činnost SZS ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci náčelníka Šebely o stavu zjišťování informací 
k případnému členství SZS ČSS v mezinárodní organizaci záchranářů ECRA 

• dále předsednictvo vzalo na vědomí informaci Matušky a Bučka o přípravě zapojení stanic SZS ČSS 
do organizace EERC, což je forma evropské spolupráce záchranných složek, do níž je vhodné se 
hlásit jako součást IZS 

Příští zasedání se koná v pátek 26. 4. 2019 v salonku hotelu Stará Škola ve Sloupě v 1000.  
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