Statut Centrální vrcholové komise a oblastních vrcholových komisí
eského horolezeckého svazu, o. s.
ást I.
Úvodní ustanovení
Statut upravuje, v návaznosti na Stanovy eského horolezeckého svazu, o.s., a v
návaznosti na Organiza ní ád eského horolezeckého svazu, o.s., innost Centrální
vrcholové komise, oblastních vrcholových komisí a správc skal.
ást II.
Centrální vrcholová komise
a) Základní inností CVK je ešení záležitostí spojených s provozováním horolezectví na
skalách eské republiky a jejich údržbou, které p esahují rámec jednotlivých OVK
nebo jsou p edkládány ke schválení výkonnému výboru eského horolezeckého
svazu, o.s. (dále jen " HS") nebo valné hromad
HS. CVK spolupracuje s
Bezpe nostní komisí HS p i ešení záležitostí spojených s kvalitou fixních jišt ní a
sla ovacích bod a s tajemníkem HS p i ešení záležitostí souvisejících s ochranou
írody. CVK schvaluje vznik a zánik OVK, projednává odvolání proti rozhodnutím
OVK a p ipravuje plán innosti a návrh rozpo tu CVK, doporu uje výkonnému výboru
HS kandidáty na jmenování p edsedy CVK z ad len jednotlivých OVK.
b) CVK je složena z p edsedy CVK, p edsed jednotlivých OVK nebo jimi pov ených
osob.
c) V ele CVK stojí p edseda CVK. Jeho hlavním úkolem je koordinace innosti OVK,
edkládání návrh a doporu ení valné hromad
HS a výkonnému výboru HS a
zastupování CVK p i jednání s jinými orgány HS.
d) P edseda CVK je do funkce jmenován výkonným výborem HS na dobu neur itou.
Jeho innost kon í v okamžiku, kdy bu sám z funkce odstoupí, nebo je odvolán
výkonným výborem HS.
e) Jednání CVK se ú astní lenové CVK. Jednání se mohou zú astnit také pozvaní
hosté, kte í však nemají hlasovací právo a jejich p ítomnost nemá vliv na usnášení
schopnost CVK.
f) Jednání CVK je usnášení schopné, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jejích len .
g) CVK rozhoduje formou hlasování, a to tak, že k p ijetí hlasovaných návrh je pot eba
prostá v tšina hlas p ítomných len CVK. V p ípad rovnosti hlas rozhoduje hlas
edsedy.
h) Proti rozhodnutí CVK lze podat odvolání k výkonnému výboru

HS.

ást III.
Oblastní vrcholové komise
a) Oblastní vrcholová komise je subkomisí CVK.
b) Základním posláním OVK je aktivní a komplexní podpora horolezectví v oblastech,
které mají ve své p sobnosti. Jejich innost je rámcov upravena platnými pravidly
lezení. Zejména evidují lezecké objekty, cesty a varianty, schvalují nové lezecké
cesty a varianty cest, koordinují a zajiš ují práce na údržb skal a jejich okolí a dle
místních podmínek a tradic zp es ují obecn platná pravidla lezení. Spolupracují s

dalšími orgány HS p i jednání se státními orgány a institucemi p i ešení záležitostí,
které se bezprost edn dotýkají oblastí, které mají ve své p sobnosti. Spravují
archivy (originály protokol o prvovýstupu, vrcholové knížky, originály zápis
z lenských sch zí a jiné dokumenty archivní hodnoty).
c) Jednotlivé OVK vznikají a zanikají na základ rozhodnutí CVK.
d) V ele OVK stojí p edseda OVK, který je jmenován a odvoláván p edsedou CVK z
ad len
HS. P i výb ru kandidát na funkci p edsedy již fungující OVK se p ihlíží
ke kandidát m navrženým p íslušnou OVK.
e) OVK tvo í lenové HS, zejména pak místní lezci, kte í svou inností a p irozenou
autoritou významn ovliv ují sm ry a etiku lezení v dané oblasti, správci skal,
ípadn zástupci místních oddíl . leny OVK jmenuje s odvolává p edseda
íslušné OVK.
f) Jednání OVK se ú astní lenové OVK. Jednání se mohou zú astnit také pozvaní
hosté, kte í však nemají hlasovací právo a jejich p ítomnost nemá vliv na usnášení
schopnost OVK.
g) Jednání OVK je usnášení schopné, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jejích len .
h) OVK rozhoduje formou hlasování, a to tak, že k p ijetí hlasovaných návrh je pot eba
prostá v tšina hlas p ítomných len OVK. V p ípad rovnosti hlas rozhoduje hlas
edsedy OVK.
i)

Proti rozhodnutí OVK lze podat odvolání k CVK.
ást IV.
Správci skal

a) Správci skal jakožto lenové OVK nebo ve spolupráci s p íslušnou OVK sledují dle
svých možností v jim sv ených skalních oblastech stav fixních jišt ní, sla ovacích
bod a vrcholových prost edk , provád jí jejich údržbu a navrhují OVK schválení
nových lezeckých cest a variant.
b) Správce skal je jmenován a odvoláván místn p íslušnou OVK. Jmenování je na
dobu neur itou. V p ípadech, kdy se o skupinu skal dlouhodob a aktivn stará místní
horolezecký oddíl, je vhodné, aby OVK jmenování správce skal s tímto oddílem
edem konzultovala a vzala jeho doporu ení v úvahu. Správce skal není
automaticky lenem OVK, o jeho lenství v OVK rozhoduje p edseda OVK.
ást V.
Systémová podpora innosti CVK, OVK a správc skal
innost CVK, OVK a správc skal je systémov zajiš ována internetovým systémem HS.
ást VI.
Právní zodpov dnost len CVK, OVK a správc skal
Horolezectví na skalách eské republiky je spojené s objektivním i subjektivním rizikem a
osoby, které tuto innost provád jí, ji provád jí pln na svoje vlastní nebezpe í a lenové
CVK, OVK ani správci skal za jejich horolezecké aktivity nenesou žádnou právní
zodpov dnost.

ást VII.
Záv re ná ustanovení
a) Statut Centrální vrcholové komise a oblastních vrcholových komisí byl schválen
výkonným výborem HS dne 22.5. 2009.
b) Dnem schválení tohoto statutu se ruší platnost stávajícího Statutu Oblastní vrcholové
komise HS, schváleného výkonným výborem HS dne 12. 6. 2004.
íloha . 1: Nápl

innosti p edsedy CVK, p edsed OVK a správc skal.

íloha byla schválena výkonným výborem HS dne 24.2. 2010.
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innosti p edsedy CVK, p edsed OVK a správc skal

edseda CVK
- vede agendu CVK
- svolává, navrhuje program a ídí zasedání CVK
- zajiš uje spolupráci s Bezpe nostní komisí HS
- zajiš uje školení správc oblastí
- ú astní se jednání s orgány ochrany p írody v d ležitých p ípadech, dále
i v p ípadech, že si jeho p ítomnost vyžádá p íslušná OVK i tajemník HS
- dle vlastního uvážení se ú astní jednání OVK, t chto jednání se ú astní i pokud o to
íslušná OVK požádá
- sestavuje rozpo et komise na p íslušný kalendá ní rok
- sleduje erpání rozpo tu komise
- provádí záv re né vyú tování za p íslušný rok
- na základ požadavk jednotlivých OVK zajiš uje objednávky materiál na údržbu
skal pro p íslušné komise
- ve spolupráci se sekretariátem zajiš uje distribuci materiál do jednotlivých OVK.
edseda OVK
- vede agendu OVK, spravuje archiv OVK
- svolává, navrhuje program a ídí zasedání OVK
- koordinuje innost jednotlivých správc skal spadajících pod p íslušnou OVK
- zajiš uje školení správc skal
- ú astní se jednání s orgány ochrany p írody p i zajiš ování „výjimek“ ve zvlášt
chrán ných územích, na žádost tajemníka p ipravuje podklady pro žádosti o výjimky
- sestavuje rozpo et komise na p íslušný kalendá ní rok
- sleduje erpání rozpo tu komise
- provádí záv re né vyú tování za p íslušný rok
- shromaž uje požadavky jednotlivých správc skal na materiál pro údržbu skal a
edává je p edsedovi CVK; následn ve spolupráci se sekretariátem a p edsedou
CVK zajiš uje distribuci tohoto materiálu k jednotlivým správc m,
- v rámci možností zajiš uje personální obsazení správc skal v oblasti spadající pod
íslušnou OVK.

Správci skal
- zajiš ují vým nu a opravu stávajících fixních jišt ní v lezeckých oblastech, které jsou
jim p id leny.
Sazebník úkon :
Vým na st nového kruhu v . odstran ní starého – pískovce v echách
Vým na st nového kruhu v . odstran ní starého – Moravské pískovce
Osazení nového st nového kruhu – Moravské pískovce
Odstran ní kruhu p i rušení cesty z rozhodnutí OVK
Vým na borháku v etn odstran ní starého
Vým na nýtu v etn odstran ní starého
Vým na sla ovacího kruhu v etn odstran ní starého nebo osazení nového
Osazení nebo vým ny ty ky a krabice na vrcholovou knížku
Vypln ní vrcholové knížky
Osazení nebo vým na hrazdi ky v etn odstran ní staré
Osazení nebo vým na dobírák v etn odstran ní starého
Osazení sla ovacího et zu

440 K
153 K
153 K
294 K
94 K
59 K
294 K
59 K
59 K
118 K
118 K
59 K

