
Záznam
z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě.

Přítomní členové CVK:

J. Juda OVK Vysočina, 
M. Dědek OVK Hruboskalsko, 
R. Mikuláš OVK Dubské skály
P.Weisser OVK Jižní Morava, 
K. Berndt OVK Střední Čechy, 
J. Babača OVK Severní Morava, 
T. Vlach OVK Prachovské skály, 
V. Janko OVK Jizersko-Lužické hory, 
J. Rosol OVK Labské pískovce 

Omluvení členové CVK: 

V. Skýpala, OVK Moravské pískovce

Neomluvení členové CVK: 

J. Škop OVK Broumovsko, 
M. Brůžkova OVK Jižní Čechy, 
P. Suchopárek OVK Severozápadní Čechy, 
Hein Oldřich OVK Západní Čechy, 
P. Waller OVK Skály na Mužském

Za VV ČHS: 

A.Ottová Čepelková, předsedkyně ČHS
S. Šilhán , člen VV ČHS

Hosté: 

Z. Strnad Skalních oblasti ČR, 
L. Tvrdík OVK Střední Čechy, 
J. Kusko správce Suchých skal

1. Úvod

V úvodu Vladimír Wolf přivítal všechny přítomné včetně předsedkyně ČHS Aleny Čepelkové. 
Dále byl schválen program této schůze v podobě tak, jak byl rozeslán jednotlivým zástupcům 
OVK před jednáním. Vladimír Wolf konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů CVK 
a CVK je tímto usnášení schopná. Poté předal slovo předsedkyni ČHS A.Ottové Čepelkové, 
která zdůraznila důležitost  vrcholových komisí a přítomným sdělila,  že se VV bude o jejich 
činnost zajímat více než tomu bylo v minulosti. 



2. Schvalování nového návrhu Statutu OVK a CVK

V.Wolf poděkoval členům pracovní skupiny J. Babačovi, V.Jankovi, Z.Strnadovi a L. Tvrdíkovi 
za práci odvedenu při tvorbě statutu a dále všem , kteří k němu zaslali své připomínky.

Předsedkyně ČHS A.  Ottová Čepelková k návrhu Statutu přednesla  své připomínky a poté 
proběhla diskuze, při ní se jednotliví  zástupci vyjadřovali  k připomínkám předsedkyně ČHS. 
Během diskuze se zástupci oblastí jasně vyjádřili  názor, že vidí prioritu svazu ve vytváření 
podmínek pro lezení na přírodních útvarech a ne na vytváření silových dozorujících struktur.

Na  otázku,  co  s lidmi  v OVK,  kteří  přestanou  být  členy  ČHS převládl  názor,  že  vzhledem 
k tomu, že se jedná o svazový orgán, měli by být všichni členové příslušné OVK i členy ČHS a 
měla by si to řešit vždy sama příslušná OVK. 

U  správců  skal  podmínka  členství  v ČHS  není  nutná,  protože  lidí  ochotných  pracovat  na 
výměně a údržbě jištění je většinou nedostatek. 
 
Vl. Janko přednesl návrh na drobnou úpravu bodu a v části IV statutu, kde požadoval doplnit 
větu o Správci  skal  „  jako členové nebo“ ve spolupráci…Dále přednesl  návrh na rozdělení 
statutu na samostatný Statut jak pro CVK, tak pro OVK.

Poté proběhlo hlasování:

O návrhu na drobnou úpravu bodu a v části IV statutu,  hlasování: 
7 pro – J.Juda,M.Dědek, R.Mikuláš,P.Weisser, K.Berndt, V. Janko, J. Rosol. 
2 proti - J.Babača, T.Vlach. 

Návrh byl přijat.

O návrhu V. Janka na rozdělení statutu samostatně na CVK a OVK, hlasování 
7 proti – J.Juda,M.Dědek, R.Mikuláš,P.Weisser, K.Berndt, J.Babača,T.Vlach, 
2 pro – V. Janko, J. Rosol .

Návrh V. Janka nebyl přijat.

O návrhu konečného znění Statutu hlasovalo 
8 pro  -  J.Juda,M.Dědek, R.Mikuláš,P.Weisser, K.Berndt, J.Babača,T.Vlach,J.Rosol, 
1 proti - V.Janko.

CVK přijala návrh statutu poměrem 8:1 a  tento návrh bude předložen VV k projednání a ke 
schválení.

Zástupci  OVK vyslovili  požadavek na obhajobu textu návrhu  statutu před VV,  odsouhlasili 
jednomyslně,  že  tento  návrh  budou  na  VV  obhajovat  J.Babača,  Z.Strnad,  V.Wolf.   

3. Výběr kandidáta na pozici předsedy CVK

Předsedkyně ČHS A.Ottová Čepelková navrhla jako kandidáta na nového předsedu CVK 
V.Wolfa. Žádné další návrhy nebyly podány a V.Wolf tuto nabídku přijal.

CVK zvolila jako kandidáta na funkci předsedy CVK V. Wolfa hlasováním
8 pro - J.Juda, M.Dědek, R.Mikuláš, K.Berndt, J.Babača,T.Vlach,J.Rosol, V.Janko, 
proti nikdo
1 se zdržel hlasování – P.Weisser.

Tento návrh bude předložen VV ke schválení.



4. Schválené prostředky na rok 2008 v závislosti na odsouhlasení rozpočtu VH.

V.Wolf sdělil všem přítomným, že VH odsouhlasila návrh rozpočtu pro CVK v plné výši, nedošlo 
k žádnému krácení, což je na rozdíl od loňského roku pozitivní. Dále předložil všem přítomným 
zástupcům OVK upravený detailní návrh rozpočtu komise CVK na rok 2008. 

Oproti původnímu návrhu z prosince byla provedena změna v tom, že z odměn a cestovného 
pro předsedu bylo přesunuto 96 000,- Kč do rezervy komise.

Hlasování o úpravě rozpočtu: 
9 pro, 
proti nikdo
nikdo se nezdržel

Úprava rozpočtu CVK a jednotlivých OVK byla přijata. 

5. Způsob čerpání prostředků pro rok 2008 - sklad, zásoby, způsoby objednávání, výdej a 
příjem materiálu.

Z. Strnad, jako správce systému Skalních oblastí ČR (dále jen SO), seznámil přítomné s tím, 
jak  bude  nově  fungovat  objednávání,  distribuce,  výdej  a  příjem  ze  skladu  materiálů 
potřebných pro údržbu skal.

Přehled základních principů

a) Sběr požadavků na materiál, nákup materiálu, jeho vydávání a následné vykazování KDO, 
KDE a CO použil, bude mít od letošního roku formu roční kampaně, která začne již v říjnu 
na podzim předcházejícího roku výzvou k zapsání požadavků OVK do SO a bude končit k 
poslednímu listopadu daného roku, kdy bude provedena kontrola zapsaného použitého 
materiálu  na  SO  oproti  materiálu  vydanému  a  Revizní  komisí  ČHS  bude  provedena 
kontrola vydaného materiálu oproti vyúčtovaným odměnám za práci.

b) Materiál bude nakupován v rozsahu dle požadavků OVK do centrálního skladu v sídle ČHS 
v Praze na Strahově, odkud bude jednotlivým OVK po dohodě vydáván tak, aby byl v 
terénu k dispozici co nejdříve po jeho obdržení od výrobce. Způsob vydání lze individuálně 
dohodnout, v případě dohody je možný i přímý výdej materiálu od výrobce pro OVK s tím, 
že se zboží formálně náležitě přijme do skladu a vzápětí se ze skladu formálně správně i 
vydá.

c) Zároveň, dle celkové situace v terénu a dle finančních možností ČHS, zajistí předseda CVK 
nákup vybraného materiálu nad rámec požadavků OVK tak, aby vznikla určitá provozní 
zásoba pro požadavky na nákup materiálu pro nové cesty pro prvovýstupce. 

d) Vlastní postup prodeje materiálu pro nové cesty bude ještě upřesněn tak, aby jednotlivé 
OVK měly  přehled,  co se  v jejich regionech  děje a  měly  možnost  průběžné  kontroly. 
Zároveň bude vyžadováno, aby použití  materiálu pro nové cesty bylo vykázáno na SO 
zápisem do databáze cest a materiál pro nové cesty nebyl používán mimo území ČR nebo 
na nepřírodních lezeckých objektech (stavby, umělé stěny apod.) 

e) Materiál,  použitý na výměnu starého jištění nebo dojištění,  bude muset být vykazován 
průběžnými (!)  zápisy do SO tak, aby bylo možné v průběhu roční kampaně sledovat 
situaci  s  materiálem a případně operativně  materiál  přesunovat  do oblastí,  kde se ho 
nedostává. Do konce listopadu musí být zapsán veškerý vydaný a použitý materiál.

f) Materiál, který nebyl využit, zůstává na OVK na další roční kampaně. Předpokládá se, že 
OVK může o tento materiál snížit své požadavky na další roční kampaň nebo je použije 



jako materiál pro nové cesty pro prvovýstupce. Pak je však třeba tento materiál formálně 
přesunout do položky "materiál pro nové cesty" a provést příslušné finanční vyrovnání s 
ČHS. 

g) Revizní  komise  ČHS,  po  zkušenostech  z  roku  2007,  požaduje  vytvoření  sestav  pro 
průběžnou kontrolu příjmů a výdejů centrálního skladu materiálu a vykazování jeho použití 
na SO. Z této strany je tedy nutno počítat se zvýšeným tlakem, což je v pořádku, od toho 
ČHS svoji Revizní komisi má.

h) Všechny postupy a pravidla budou popsána v dokumentech "Podmínky a pravidla  pro 
prodej  materiálu  pro  nové  cesty  pro  prvovýstupce"  a  "Podmínky  a  prodej  materiálu, 
určeného  na  údržbu  opravy  skal".  Jakmile  budou  vystaveny  na  SO,  budete  na  ně 
upozorněni.

6. Plán vývoje nových modulů Skalních oblastí ČR na rok 2008.

a) Prioritou číslo 1 je doladění všech formulářů, které se týkají pohybu materiálu na údržbu 
skal (tj. "Hlášení o provedené údržbě skal" + veškeré navazující sestavy).

b) Zcela nově budou muset být založeny kapitoly pro uchovávání zápisů z jednání CVK a 
jednotlivých OVK. Kde to bude možné, počítáme i se zpětným zápisem alespoň rok, dva 
dozadu.

c) Připravujeme mapové zobrazování polohy skal v mapách ČR, spuštění prvních verzí lze 
očekávat koncem dubna, května 2008.

d) Ostatní moduly budou průběžně dolaďovány tak, aby se k vám veškeré informace dostaly 
rychle a přehledně. 

7. Různé

Předsedkyně ČHS A.Ottová Čepelková poděkovala odstupujícímu předsedovi CVK J. Rosolovi 
za jeho práci.

Jednotliví zástupci OVK byli seznámeni s novým typem dohod o provedení práci při údržbě 
skal, byly jim sděleny výhrady revizní komise, byli požádáni o to, aby formuláře vyplňovali 
průběžně, nikoliv jako dosud na konci roku.

Vzhledem k nejasnostem okolo zdaňování vyvstala potřeba vypracování metodického pokynu, 
jak postupovat s ohledem na výši částek. 

Do poloviny května bude zpracován jednoduchý pokyn pro všechny OVK tak, aby jej mohly 
předat lidem provádějícím údržbu.
Zodpovídá: V.Wolf, Z. Strnad a J. Pražák 

V.Wolf seznámil přítomné se stavem dodávek jistících prostředků pro rok 2008, za strany OVK 
byl vznesen požadavek dodat tyto prostředky do max.15.5.2008 do jednotlivých oblastí.

Byl dohodnut orientační termín dalšího zasedání CVK na poslední listopadovou sobotu v Praze 
na Strahově.

8. Závěr

V.Wolf poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi CVK.

Na Škrovádě dne 5.4.2008 zapsal Vladimír Wolf




