
Zápis z jednání CVK
které se konalo  dne 18.3.2006 v Sedmihorkách 

Přítomni: J. Rosol, V. Wolf, M. Josefi, V. Janko, K. Berndt, J. Juda, J. Žižka, J. Babača, V. 
Nehasil, R. Mikuláš, P. Suchopárek, M. Homolka
Za VV ČHS: Stanislav Šilhán
Za bezpečnostní komisi: V. Těšitel
Hosté: P. Konrád, HO Doubravka

Před jednáním CVK proběhlo školeni od firmy Hilti a testování osazených kruhů v terénu, 
které provedl V. Těšitel. Výsledky testů budou uvedeny v samostatné zprávě.

Jednání zahájil předseda CVK Ing. J.Rosol, který přivítal zúčastněné a seznámil je 
s programem jednání.

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání CVK ze dne 22. 10. 2005.
a) Pravidla pro lezení na pískovcových skalách – platí stará, VV neschválil navrhované změny 

předložené CVK.
b)Právní odpovědnost za osazení jištění – viz bod 9a. 
c) Evidence vyměněných jištění na webu– viz bod 5.
d)Forma úhrady výměny jištění - provádí s na dohodu o provedení práce.

Zástupci OVK projednali návrhy na finanční ohodnocení za výměnu jistících prostředků – 
varianta A – 50,- Kč + daňové náklady, varianta B – 50,- Kč včetně daňových nákladů. 
Poměrem hlasů 7 : 3 byla schválena varianta B, tj. 50,- Kč včetně daňových nákladů ( tj. 
cca 40,- Kč po odečtení těchto nákladů). Výměnu jištění mohou provádět za úplatu pouze 
Ti, kteří byli proškoleni zástupci firmy HILTI dne 18.3.2006 ( školení předcházelo jednání 
CVK). Peníze budou vyplaceny vždy v listopadu a to dohodou o provedení práce 
sekretariátem ČHS.

Úkol:
Ceník za výměnu jednotlivých jistících prostředků zveřejní předseda CVK J. Rosol na 
oficiálních stránkách ČHS.
Termín: 30.4.2006

2. Návrh rozpočtu CVK na rok 2006
S. Šilhán seznámil zúčastněné s návrhem rozpočtu CVK na rok 2006 a to jak s celkovou 
částkou, tak i s částkami určenými pro jednotlivé oblasti. 
Původní návrh počítal s částkou ve výši 1 536 850,- Kč.
Výkonný výbor požadoval snížení této částky o cca 30% a to vzhledem ke snížení dotací od 
Sazky tak, aby bylo možno uspokojivě řešit i jiné oblasti činnosti ČHS.
Nový návrh který vytvořil Ing. Jiří Novák,  počítá s částkou ve výši cca 1 050 000,- Kč a tento 
návrh předloží VV ČHS  Valné hromadě ke schválení.

Zástupci OVK pověřují předsedu CVK J. Rosola k projednání zajištění finančních prostředků 
pro činnost jednotlivých OVK ( cestovné apod.) ve výši 2 000,- Kč/rok na každou jednotlivou 
OVK.

3. Seznam doporučených jistících prostředků



Dalším bodem jednání bylo zpracování seznamu schválených jistících prostředků a dalšího 
materiálu pro údržbu skalních oblastí. Vycházelo se z požadavků na rok 2006 tak, jak byly 
předloženy jednotlivými OVK.
Výše uvedený seznam bude zveřejněn na webu ČHS a bude použit jako podklad pro výběrové 
řízení na dodavatele. 

Z diskuse vyplynulo následující:
 
a) Zástupci OVK ze Severní Moravy a Moravských pískovců nárokují cca 10% z celkového 

množství borháků  o délce 130mm, zbylých 90% z celkového množství budou tvořit 
borháky o délce 80mm. Ve stejném poměru budou zajištěny i vrtáky a to 90% vrtáky délky 
100mm, 10% vrtáky délky 160mm, vrtáky budou mít jednotný průměr 12mm. Obecně 
platí, že do průměru dříku jistícího prostředku do 20mm se používá vrták o 2mm větší než 
je průměr dříku, nad 20mm o 4mm větší.

b) Dále požadovali, aby bylo možné používat chemickou maltu i v ampulích. V. Těšitel je 
netestoval a proto trvá na  provedení zkoušek.
Úkol:
Během roku 2006 provést zkoušky přímo ve skalních oblastech a na jejich základě 
rozhodnout o vhodnosti použití ampulí.
Zodpovídá: V. Těšitel a jednotliví předsedové OVK Termín: rok 2006

c) CVK se shodla na jednotném způsobu osazování a vystrojování slaňovacích bodů na 
nepískovcových skalách. Každá cesta bude zakončena dvěma kotevními body, které budou 
spojeny řetězy s mailonkami. 
Úkol:
Jednotlivé OVK se vyjádří k délce řetězů pro slaňovací body ( počet ok).
Zodpovídá: jednotliví předsedové OVK Termín: 1.4.2006

d) Předseda BK V. Těšitel doporučil provádět výměnu kruhů v pískovcových oblastech 
v Čechách nerezovými kruhy, které budou lepeny chemickou maltou. CVK tento způsob 
výměny schválila z hlediska bezpečnosti jako nejvýhodnější.

e) Dobíráky - budou používány.
CVK spolu s BK zpracuje návrh funkčního dobíráku pro pískovcové oblasti.
Zodpovídá: V. Těšitel a J. Rosol Termín: 30.4.2005

f) Hrazdičky – centrálně bude dodáván jeden typ pro všechny pískovcové oblasti.

g) Zástupci OVK z pískovcových oblastí v Čechách se shodli na délce dříků kruhů  podle 
jednotlivých oblastí – dříky budou ve třech délkách: 200mm, 250mm, 300mm. 

h) CVK se zabývala problematikou osazování kruhů prvovýstupci v pískovcových oblastech 
v Čechách, kde z hlediska bezpečnosti panuje nekázeň ( používání necertifikovaných 
jistících prostředků). 
CVK doporučuje používat certifikované lepené dotované kruhy. Tam kde tento způsob 
není možný doporučuje zajistit kruhy tradiční které se osadí klasicky do betonu a budou 
také dotované. Cena kruhu byla měla být 50,- Kč / ks.  OVK zvolí způsob jejich osazení 
dle místních zvyklostí. Předseda CVK zajistí výběrové řízení i na tyto kruhy.



i) V nepískovcových oblastech se budou pro nové cesty používat certifikované dotované 
boráky. Jejich cena by měla být cca. 50 Kč. Cena za dotovaný borhák navrhne předseda 
CVK po ukončení výběrového řízení na jejich dodavatele.

j) Protože řada lezců požaduje použití boráku i na pískovci pověřila CVK svého předsedu a 
předsedu BK, aby zahájili jednání s výrobci o možnosti jejich certifikaci.  

4. Výběrového řízení na dodavatele, stav zásob

CVK se sešly požadavky na cca 2 500 ks boráků, 400 ks slaňovacích prvků pro nepískovcové 
terény a pískovcové skály na Moravě, na cca 177 ks kruhů a 93 ks slaňáků pro pískovcové 
oblasti v Čechách.
Největší část nákladů z rozpočtu CVK budou tvořit chemické malty (cca. 140 tis. Kč), 
borháky (cca. 180 tis. Kč) a slaňovací prvky.

Zástupci OVK pověřili předsedu CVK vypsáním výběrového řízení na dodavatele jistících 
prostředků, vrtaček a chemické malty ( lepidla ) určené ke kotvení jistících prostředků. 
Zástupci OVK doporučují vybrat dodavatele na několik roků dopředu tak, aby bylo možno 
dosáhnout co nejvýhodnějších množstevních cen. 

Úkol:
Zástupci OVK doporučují provést výběrové řízení způsobem veřejné aukce na internetu.
Zodpovídá: J.Rosol Termín vypsání výběrových řízení: 30.3.2006

CVK dále projednala požadavky na další vybavení pro pískovcové oblasti v Čechách 
s následujícím výsledkem:
Slaňáky – v zásobách je dostatečné množství.
Kruhy pro výměnu i dotované pro prvovýstupy jsou na zásobách zatím v dostatečném 
množství.  
Vrcholové krabice – v zásobách je dostatečné množství.
Vrcholové knížky – budou zajištěny dle požadavků jednotlivých OVK. 
Pro výběrové řízení je třeba odhadnout předpokládané počty požadovaného materiálu i na rok 
2007.

Úkol:
Nahlásit počty a typ požadovaných Vrcholových knížek  a počet hrazdiček na rok 2006 
(pokud již neposlali) a odhad na rok 2007.
Odpovídá: předsedové OVK  Termín: 1.4.2006

Zástupci OVK spravující pískovcové oblasti v Čechách sdělí předsedovi CVK požadovanou 
délku dříků kruhů dle jednotlivých oblastí a sdělí mu počty a druh kruhů na výměnu a 
požadavky na počty kruhů pro prvovýstupce pro rok 2007.
Zodpovídá: předsedové OVK Termín: 1.4.2006

5. Připravované změny na webu ČHS Skalní oblasti

Předseda CVK konstatoval, že tento web je unikátní tím, že zahrnuje všechny oblasti v celé 
ČR a je nejúplnějším přehledem o podmínkách lezení z hlediska ochrany přírody. Navíc má 
potenciál pro evidenci nových cest a oblastí. Členové ČHS zde mohou popisovat i nově 



vzniklé oblasti a ideální by bylo kdyby třeba na Lezci byl odkaz na popis oblasti na stránkách 
ČHS a nikoliv naopak (jak je to dnes).   

Předseda CVK seznámil přítomné zástupce OVK s chystanými změnami stránek ČHS o 
skalních oblastech. V příslušné rubrice by se měl objevit seznam všech lezeckých terénů v ČR 
včetně případného omezení horolezecké činnosti. 
Budou vytvořeny srozumitelné formuláře Zápisu o prvovýstupu ( pozor nenahrazuje 
protokol ), Hlášení o poškozeném jištění – tak, aby bylo jasné, kdy bylo nahlášeno, kdy bylo 
opraveno, kdo opravil, mapa všech oblastí apod.

Stránky budou připraveny i pro popis nových cest a oblastí včetně vkládání obrázků nebo 
fotografií.

Informace o ochraně přírody jsou v kompetenci J. Pražáka vše ostatní v kompetenci CVK. J. 
Rosol bude přidělovat oprávnění k úpravám těchto stránek členům OVK.    

6. Návrh nových Pravidel pro pískovcové terény
Byl projednán návrh na úpravu Pravidel pro lezení v pískovcových oblastech v Čechách. 
Cílem příslušných OVK je tyto přiblížit „saským pravidlům“.
Byly stanoveny následující postupné kroky:

Zpracovat prvotní návrh nových pravidel včetně zdůvodnění a rozeslat jej jednotlivým OVK.
Zodpovídá: M. Josefi Termín: 15.5.2006

Vyjádření příslušných OVK bude zasláno J. Rosolovi.
Zodpovídá: předseda příslušné OVK Termín: 15.6.2006

Zapracování připomínek jednotlivých OVK a vyvěšení návrhu na oficiálních stránkách ČHS, 
doba vyvěšení cca 5-6 týdnů.
Zodpovídá: J. Rosol Termín: 30.6.2006

Zapracování věcných připomínek horolezecké veřejnosti a vyhotovení finální verze Pravidel 
Zodpovídá: J. Rosol Termín: 30.8.2006

Předložit VV ČHS ke schválení nová Pravidla pro lezení v pískovcových oblastech 
v Čechách.
Zodpovídá: J. Rosol Termín: 30.8.2006

7. Návrh nových Pravidel pro nepískovcové terény

Byl projednán návrh na nových Pravidel pro lezení v nepískovcových oblastech a v oblastech 
Moravských pískovců, který je již v konečném znění a bude předložen k diskusi lezecké 
veřejnosti.

Úkol:
Tento návrh spolu s krátkým zdůvodněním zveřejnit na webu ČHS, s tím, že se k němu může 
kdokoliv vyjádřit. 
Zodpovídá: Vladimír Wolf ( za Pavla Weissera) Termín: 25.3.2006 

8. Činnost OVK, uvažované změny působnosti OVK



Byla projednána činnost jednotlivých OVK, zástupci OVK seznámili krátce předsedu CVK se 
způsobem své práce ( četnost jednání, zajištění přejišťování, řešení prvovýstupů, event 
sporných prvovýstupů apod.).

Předseda CVK seznámil přítomné s úvahou o možných změnách v územní působnosti OVK. 
Účelem je zefektivnit činnost OVK a ne jejich destabilizace. Případné změny budou navrženy 
až po projednání se zainteresovanými OVK. Jedná se o následující :

Zrušit OVK pro severozápadní Čechy, která zahrnuje oblasti od Děčína až po Svatošské skály 
a její působnost rozdělit mezi OVK Západní a Severní Čechy, kde by vznikla „subkomise“ 
pro nepískovcové oblasti. Toto navrhují stávající předsedové OVK s tím, že takto to již 
v minulosti fungovalo.

Každé velké chráněné území ( CHKO) by mělo být celé v jedné OVK tak, aby byl jen jeden 
partner za OVK pro jednání. Další výhodou by bylo jednodušší  koordinaci a prosazování 
požadavků CHKO, které vyplynou třeba z „výjimek“  do ČHS. To by znamenalo převést 
severní oblasti Českého ráje od Lužicko a Jizerské komise do OVK Český ráj.    

Předseda CVK vznesl dotaz na názor na vytvoření dílčí OVK Moravské pískovce, která by 
přešly pod OVK Severní resp. Jižní Morava, s čímž nesouhlasili přítomní zástupci OVK 
Severní a Jižní Moravy, neboť pískovce tvoří samostatnou oblast se svými tradicemi nemající 
důležité vazby na zmiňované OVK. V jednotlivých oblastech Moravských pískovců již byly 
vytvořeny celkem tři subkomise, které pracují ( např. v Chřibech tato subkomise provedla 
v roce 2005 kompletní výměnu fixních jištění ), chybí pouze zvolit předsedu, který je bude 
zastřešovat vůči CVK.  Po dohodě zůstává v platnosti vytvoření OVK Moravské pískovce. 

Předseda CVK J. Rosol přednesl seznam krátkodobých a střednědobých úkolů CVK, kterými 
jsou obnovení činnosti nefungujících OVK, uzavření výběrového řízení na dodavatele 
jistících prostředků, změna webu ČHS Skalní oblasti, zpracování nových pravidel pro 
pískovcové terény atd..

9. Různé

a) S. Šilhán sdělil přítomným, že se zatím nepodařilo zajistit právní výklad o event. trestní 
odpovědnosti toho, kdo provádí výměnu jistících prostředků. Pouze odcitoval stanovisko 
Zdenka Vévody: Výměnu jištění musí organizovat ČHS (jim pověřená osoba – která 
prodělala proškolení) a musí být veden záznam o výměně (nejlépe souvislý deník), potom 
škody, které mohou vzniknout hradí pojišťovna z pojistky ČSTV. Nevztahuje se na jištění 
osazená prvovýstupem!!!! Nevztahuje se na zatlučené skoby. Ideální stav by byl po 
doplnění stanov v § 2: ČHS (pověřené orgány) provádějí pravidelnou kontrolu stavu 
jisticích zařízení a jejich údržbu. Konec citace. 

 
b)CVK pověřuje předsedu CVK J. Rosola k přednesení návrhu na Valné hromadě týkajícího 

se Návrhu stanov – údržba skal. CVK nesouhlasí s novým zněním a doporučuje ponechat 
stávající, které se jí zdá z právního hlediska výhodnější.

c) Předseda CVK přednesl zástupcům OVK návrh na změnu názvu komise na Vrcholová 
komise ČHS, přítomní zástupci s touto změnou nesouhlasili, neboť by mohlo docházet 
k záměně s jednotlivými VK a doporučují setrvat u názvu CVK. /Centrální vrcholová 
komise./



Zapsal: Vladimír Wolf 


