
Zápis
z porady CVK, která se konala dne 2. 12. 2006 v Praze

Přítomni:
J. Juda, M. Dědek, R. Mikuláš, V. Wolf, M. Brůžkova (zástupce za J. Čechy), V. Skýpala, K. 
Berndt, J. Babača, P. Suchopárek, J. Žižka, J. Rosol
Omluveni: L. Nehasil, J. Škop, V. Janko 
Za VV: S. Šilhán, J. Pražák
Za BK: V. Těšitel

1) Úvod

V úvodu byl  představen nový předseda OVK Severozápadní Čechy P. Suchopárek a za 
připravovanou komisy  Jižní Čechy M. Brůžková.

Předseda CVK konstatoval, že doposud nemá všechny podklady (smlouvy, cesťák) pro 
vyúčtování provedených prací za rok 2006. V diskusi to bylo odůvodněno i tím, že díky 
dobrému počasí se ještě na údržbě skal pracuje. Doklady budou zaslány co nejdříve. 
Vyměněné jištění stačí zaevidovat do jednoduché tabulky v Excelu (oblast, masiv/vrchol, 
cesta, co bylo udělána a kolik, kdo to provedl a kdy).

2) Požadavky na rok 2007 a příprava rozpočtu

Byl projednány podklady pro zpracování návrhu rozpočtu CVK a po diskusi bylo stanoveno 
následující:

a) Pro každou OVK s výjimkou J. Moravy se naplánuje 3 000 Kč k uhrazení nákladů na 
dopravu na schůze (cesťák).

b)1Odměna předsedům OVK  1 500 Kč/rok na pokrytí nákladů spojených s činností komise 
(telefonáty, poštovné, atd.).

c) Odměny za údržbu ve skalách pro rok 2007 byly navrženy takto:
• výměna kruhu – 250 Kč
• výměna a osazení slaňáku – 250 Kč
• výměna borháku – 80 Kč
• výměna a osazení hrazdičky – 100 Kč
• výměna a osazení dobíráku – 100 Kč
• tyčka a krabice na vrcholovou knížku – 50 Kč
• vyplnění knížky – 50 Kč

d)Koupit jednu rozbrušovačku a řezačku na staré nýty a kruhy.

e) Požadavky na dotované borháky pro prvovýstupce  jsou následující - SM 100, JM 30, Praha 
160, ZČ 30, JL 50, JČ 50) a pískovcové kruhy (DS 20).

 
f) Požadavky na vrtačky – 6 kusů (JČ, SZČ, JL, DS, Praha 2x).



g)Malé pozinkované slaňovací kruhy – 100 ks jen pro Hruboskalsko. Dodá je V. Těšitel. 
Jinak se musí spotřebovat velká zásoba již dodaných slaňovacích kruhů.

h)Značení přístupu ke skalám – OVK, kterých se to týká předloží své požadavky v Kč.

i) Odměny mohou být propláceny různou formou, např. smlouva se uzavře na začátku roku a 
průběžně budou propláceny odměny podle vykázané práce, nebo předseda OVK dostane 
zálohu v hotovosti.

Předsedové OVK na základě výše uvedených změn včetně změn v jistících prostředcích (viz 
bod 3) upřesní své požadavky pokud možno do 10.12.2006. V podkladech musí být uvedeny 
také staré zásoby, aby na ně mohly bát naplánovány odměny.

Předseda CVK vypracuje z těchto pokladů návrh rozpočtu, který zašle všem na vědomí.  

3) Jistící prostředky pro rok 2007

a) Požadované délky řetězů jsou pro SM 1 + 5 (90% z požadavku) a 3 + 9 (10 % z 
požadavku), JM vše 3 + 5. Ostatní OVK upřesní své požadavky.

b)Vrcholové knížky a krabice
• Dodávat se budou malé (preferované) a velké provedení, měděné i z titanzinku, 

uchycení je buď boční neb středové. Nejdříve se musí spotřebovat zásoba starých 
krabic. 

• Knížky a krabice pro nové lezecké objekty se budou dávat zdarma, protože bychom je 
museli udělat stejně samy.

• OVK upřesní své požadavky pro rok 2007.

c) Borháky včetně dotovaných budou od Raveltiku. Zásoba Fixe se postupně spotřebuje. 
Chemická malta pro oba typy je Fischer.

d)Bylo odsouhlaseno, že na písku by se měli používat podobně jako na nepískovcových 
skalách při výměně pouze nerezové materiály i když jsou dražší. Vyplývá to částečně i 
z platných norem. Proto budou i dotované kruhy a borháky z tohoto materiálu. 

e) Předseda CVK projedná s firmou Raveltik možnost získání certifikace pro nerezové kruhy 
a borháky s chemickou maltou Den Braven. 

f) Dotované jistící prostředky pro písek
• Kruhy - pouze nerezové, dotovaná cena je beze změny, tj. 50 Kč. Nejdříve se však 

spotřebuje zásoba již dodaných pozinkovaných kruhů.
• Borháky od Raveltiku – také jenom z nerezu. Navržená dotovaná cena je 45 Kč.

g)„Prvovýstupovské nýty“ pro pískovce od Raveltiku – CVK je pro jejich zavedení a bude je 
propagovat, protože usnadňují rozšíření lepených dotovaných kruhů a borháků. Jeho cena je 
asi 240 Kč s DPH. Budou nakoupeny pro jednotlivé OVK, aby je mohly předvádět a event. 
půjčovat zájemcům. OVK z pískovcových oblastí upřesní své požadavky.

h)Dobírací vrcholové kruhy (jenom z nerezu)



V. Těšitel v lednu vyrobí vzorek – závitová tyč, na koni zploštělá s otvory pro 2 karabiny. J. 
Rosol zkusí získat informace o dobírácích používaných v Sasku. 

i) Požadavky na jistící prostředky a způsob jejich osazování při prvovýstupech – v příloze 
zápisu je opravená a schválená verze, která bude zveřejněna na webu. Z diskuse vyplynulo, 
že použití borháků (Kouba) v Labských pískovcích  je nebezpečné. BK do jara vytáhne 
několik osazených borháků a následně proběhne jednání s lezci, kteří je používají. 
Současně jim bude prezentován a nabídnuta možnost použití lepených kruhů a borháků 
s požitím „prvovýstupovského nýtu“ pro pískovce. Odpovídá předseda BK, CVK a OVK 
Labské pískovce. 

4) Stav schvalování nových pravidel sportovního lezení

Byl projednán a schválen návrh pravidle lezení pro nepískovcové skály zpracovaný OVK 
z Moravy. Schválený text rozešle všem J. Babača.
Pro Jizerské hory nebudou samostatná pravidla, protože všechny odlišnosti se můžou řešit 
formou dodatku.

5) Statut OVK

Po diskusi bylo stanoveno, že by bylo dobré vypracovat úplně nový statut OVK a nedělat 
pouze dílčí změny. Současně by se měl zpracovat statut CVK, který neexistuje. Návrh 
vypracuje předseda CVK do konce dubna 2007 s přihlédnutím k případným změnám stanov 
ČHS.

6) Web ČHS Skalní oblasti ČR

Web Skalní oblasti bude dopracován tak, aby mohl splňovat následující nové funkce:

• podrobný průvodce po všech oblastech v ČR s možností vkládání fotografií, nákresů a 
popisů, který využijí především ti co nemají vhodný oddílový web

• evidence všech schválených cest v ČR (vyžadují i některé CHKO)
• evidence všech existujících jistících prostředků a  včetně jejich výměny.

Předseda CVK spolu s OVK bude postupně kontaktovat všechny oddíly a autory průvodců, 
kteří mají na webu evidenci cest s cílem jejich sjednocení a úplného nebo „dávkového“ 
převedení na web ČHS (V. Wolf a V. Skýpala slíbili, že dají podklady z průvodců, které 
vydali).

Možná forma spolupráce s „Lezcem“ je taková, že bychom nějakým způsobem dali 
k dispozici oficielní seznam schválených cest v ČR na kterém by mohl být vedeny deníčky a 
žebříčky. 

Byla zahájena spolupráce s Netsystem (Zdeněk Strnad), který provozuje web Hruboskalska a 
nechá se z velké části převzít. Spolupráce s P. Vankem bude ukončena, protože nebyla příliš 
dobrá hlavně kvůli pomalosti. Náklady na úpravu a správu webu budou zahrnuty do rozpočtu 
CVK.

7) Různé



a) Školení správců oblastí
Budou dvě školení – samostatné pro pískovcové a nepískovcové skály. Školení by se měli 
zúčastnit zástupci všech dodavatelů - Raveltik, Den Braven, Fischer a geolog . Školení 
proběhne v měsíci březnu ještě před začátkem lezecké sezony a bude využito k propagaci 
dotovaných prostředků pro prvovýstupce. Odpovídá: předseda BK a CVK. 

b)Některé OVK požadují, aby měli oficiální pověření ČHS pro jednání s orgány ochrany 
přírody v přesně vymezených oblastech.  

c) Příští porada se bude konat koncem roku 2007. Pozvánka bude odeslána 2 měsíce předem.

Zapsal: J. Rosol a M. Brůžková


