Zápis z jednání CVK
konaného v sobotu 27.11.2010 v Praze
___________________________________________________________________________
1. Úvod
Na úvod předseda CVK V. Wolf přivítal všechny členy CVK, dále pak Zdeňka Strnada ze
společnosti Netsystem a.s. a Boženu Valentovou, tajemnici ČHS.
Přítomní členové CVK:
V.Wolf
předseda CVK
J. Juda
OVK Vysočina
J.Pleticha
OVK Labské pískovce
O.Cihelna
OVK Dubské skály
R.Meier
OVK Hruboskalsko
K. Berndt
OVK Střední Čechy
L. Abt
OVK Jeseníky a Rychlebské hory
P. Suchopárek OVK Severozápadní Čechy
P. Waller
OVK Skály na Mužském
M. Brůžková OVK Jižní Čechy
Omluvení členové CVK:
V. Skýpala OVK Moravské pískovce
P.Weisser
OVK Jižní Morava
T. Vlach
OVK Prachovské skály
J. Babača
OVK Severní Morava
V. Janko
OVK Jizersko-Lužické hory
M. RottenbornOVK Západní Čechy
J. Škop
OVK Broumovsko
J. Rosol
OVK Tisá
Neomluvení členové CVK: 0
Hosté:
Z. Strnad
Skalní oblasti ČR
B.Valentová tajemnice ČHS
P. Novák
OVK Vysočina
1. Úvod
Seznámení s programem schůze a pořadím projednávaných bodů. Předseda CVK
zkonstatoval, že schůze CVK je usnášeníschopná, je přítomna nadpoloviční většina členů
CVK.
2. Změny v jednotlivých OVK
Ke dni 31.12.2010 končí ve funkci předsedy OVK Vysočina Jaroslav Juda a nahrazuje jej
Pavel Novák. Předseda CVK poděkoval J. Judovi za jeho práci ve funkci předsedy OVK a
popřál mu mnoho úspěšných lezeckých výstupů.

3. Informace z oblasti OP (Božena Valentová)
Tajemnice svazu informovala o stavu mapování skalních oblastí v návaznosti na ZCHÚ,
snahou je zkompletovat vazbu jednotlivých skalních oblastí na typ ZCHÚ tak, aby byly
jednoznačně identifikovatelné podmínky, za jakých se v nich může provádět horolezecká
činnost. Tajemnice prosí jednotlivé OVK, aby napsaly informace ohledně jednotlivých území
z důvodu, aby bylo jasné zda jsou potřeba výjimky a jakém jsou stavu(kde smíme lézt, kde je
zákaz, stav výjimek…). Informace poslat tajemnici na mail info(zav) horosvaz.cz do
konce února 2011.
Informace o změně stanov – do stanov bylo přidáno ustanovení ohledně OP a to z důvodu,
abychom mohli vstupovat do správních řízení. Např. Správa CHKO LP uznala změnu našich
stanov, ale např. pro Správu CHKO Jizerské hory je to nadále nedostatečné. Můžeme tohoto
ustanovení využívat u jednotlivých CHKO, NP a u konkrétních požadavků. Tajemnice svazu
žádá o podávání informací tak, aby se mohla pokusit zapojit ČHS do správního řízení.
Členové CVK byli seznámeni se spoluprací s AOPK, s přístupy orgánů OP, které jsou
rozdílné, s CHKO je dobrá spolupráce, neboť jejich znalost problematiky lezení je většinou na
dobré úrovni, ale s orgány OP v krajích a pověřených obcích je to velmi složité, neumí si
poradit se zákonem, podmínkami lezení apod. a to z důvodu, že to neřeší často a nemají
koncepci a zkušenosti, jak to dělat. Jednání s AOPK: Zde existuje pracovní skupina pro
volnočasové aktivity, uvažuje se o dohodě o spolupráci, pořádání společných seminářů, kde
my bychom jim podali informace o horolezectví, co to znamená, jak fungujeme, co můžeme
ovlivnit apod. a naopak AOPK by osvětlila problematiku svého pohledu na lezení, co
potřebují od horolezců, jakým způsobem předcházet problémům apod.
Na závěr B. Valentová předala členům CVK pracovní materiál ohledně typů chráněných
území, co dělá sekretariát a co je potřeba od jednotlivých OVK.
4. Klettergarden
Předseda CVK informoval o tom, proč chce ČHS vytvořit Lezecké parky na území ČR,
jelikož se jedná o jeden z bodů koncepce schválené VH 2009. Pískovcové oblasti nejsou
vhodné, je to možné pouze na nepískovcových oblastech a to jen v určitých lokalitách.
Původní snahou bylo rozmístit parky pravidelně po celé republice tak, aby byla alespoň jedna
lokalita v každém kraji. Z diskuze k danému bodu vyplynul převažující negativní postoj
jednotlivých OVK ke zřizování těchto parků.
5. Čerpání rozpočtu na rok 2010
Předseda CVK informoval o stavu čerpání finančních prostředků z rozpočtu komise za rok
2010, tak jak bylo předpokládáno, prostředky stačily jak na nákup potřebného materiálu, tak i
na odměny za práci.
Převažujícím problémem je pozdní vyplňování dohod a zasílání podkladů k vyplácení, kdy
jednotliví správci mají problémy s vyplněním a včasným zasláním. Toto bude řešeno
samostatně tak, že předseda CVK zašle v 1.čtvrtletí roku 2011 platné dohody na rok 2011
s vysvětlujícím dopisem jednotlivým předsedům OVK, kteří zajistí přenos informací na
jednotlivé správce.
6. Informace o stavu skladu a distribuci jistících prostředků na rok 2011
Na konci roku 2010 se ve skladu nacházejí minimální zásoby jednotlivých jistících
prostředků. Většina borháků, kruhů, pískovcových borháků a některého pomocného materiálu
bude zasílána přímo od výrobce, ev. si je budete moci vyzvednout na školení na Škrovádě.
Z centrálního skladu ze Strahova budou zasílána pouze lepidla, vrtáky a další drobný materiál,
popřípadě materiál pro prvovýstupy. Vrtačky, akumulátorové flexy apod. si vyzvednou

předsedové jednotlivých komisí přímo na sekretariátě. Požadavek na předsedy jednotlivých
OVK: Specifikovat dopředu potřebné množství kovového materiálu (borháky, kruhy,
maillony, řetězy, slaňáky…) na příslušný rok, vyřízení dodatečných požadavků trvá 4-5
týdnů podle kapacity výrobců, v tomto smyslu je vhodné informovat i prvovýstupce.
Pomocné materiály mají dodací lhůtu dle typu výrobce většinou cca do 2týdnů.
7. Požadavky jednotlivých OVK na materiál na rok 2011.
Pískovcové oblasti prosím doplnit o odhad materiálů pro prvovýstupce (borháky, kruhy,
slaňáky).
Většina OVK odevzdala požadavky již těsně před zasedáním CVK, další to doplnili přímo na
schůzi, všichni přítomní byli požádáni o případné dopřesnění požadavků maximálně do
pondělí 29.11.2010 do 10 hodin dopoledne, pokud tak neučiní, má se za to, že platí
požadavky, které odevzdali a podle nich bude sestaven rozpočet na rok 2011.
Pískovcové oblasti vznesly nové požadavky na slaňovací borháky, předseda CVK předá jejich
specifikaci firmě Raveltik a zajistí jejich výrobu již na rok 2011.
8. Výhled materiálu pro jednotlivé OVK na roky 2012 a 2013
Předseda CVK žádá ty OVK, které to nedodaly, aby předložily výhled materiálu na
výměnu jištění na další dva roky (2012,2013) tak, aby bylo možno koncepčně zvolit
priority. Termín: 1.4.2011
9.Infotabule ve Skalních oblastech
Členům VV byl předán souhrnný seznam za jednotlivé OVK na počet tabulí do jednotlivých
oblastí (celkem cca 90ks), tabule budou vyráběny postupně podle důležitosti (nejprve tam,
kde to po nás ve výjimkách požadují orgány OP). Zahájení umísťování předpokládám
v průběhu roku 2011.
10. Systém Skalní oblasti ČR (SO) – aktuální stav, rozvoj, problémy (Z. Strnad)
Bylo konstatováno, že systém funguje, databáze se opět zvětšila a zkvalitnila. Posun je však
zásluhou spíše několika iniciativních jedinců než lepším a systémovějším přístupem svazu.
Proto je připravována velká presentace SO pro VV ČHS a odborné komise, a tak lze očekávat
rychlé zlepšení
SO jako základní systém ČSH pro evidenci skal a cest: Se zlepšováním „internetové
gramotnosti“ členů OVKček mají některá OVK tendenci začít zapisovat informace o skalách
a cestách ne do svazového systému SO, ale do různých jiných soukromých webů. Znovu byla
vysvětlena celková filosofie budování a udržování databází SO, zástupci OVKček
konstatovali, že je to tak správně, bude třeba to všem znovu vysvětlit a spolupracovat na
systémově správném nastavení toků informací.
Zápisy z jednání OVKček: V kompletaci starších Zápisů došlo k podstatnému zlepšení
situace, ale stále se ještě stane, že Zápis z nového jednání OVK, ačkoliv je napsaný, na SO
nedorazí.
Zapisování údržby skal na SO: Zde máme stále velké rezervy. Zdaleka ne všechna údržba je
na SO zapsána. Znovu bylo vysvětleno, že je třeba údržbu zapisovat nejenom jako podklad
pro vyúčtování prací a materiálu, ale i jako informaci, jak dlouho je daný fixní prostředek ve
skála zasazen, což za 50 let bude informace s cenou zlata.

Hlášení o poškození jištění: Bylo konstatováno, že tato důležitá funkce SO není dostatečně
využívána. Přičinou je slabá osvěta svazu, a když už někdo své Hlášení o poškození něčeho
zapíše, příslušné OVK na to nereaguje, dotyčného tím otráví, takže příště už nic nezapíše.
Objevila se snaha navádět lezeckou veřejnost k tomu, aby podobná hlášení zapisoval jinam
(lezec.cz), což je systémově špatně, protože to nemá žádnou návaznost na struktury a procesy
ČHS. Zlepšení v této oblasti bude jednou z priorit pro rok 2011.
Faksimile Protokolů o provovýstupech: Na Jizerských horách, kde jsou k řadě cest připojeny i
faksimile příslušného Protokolu o provovýstupu (JPG nebo PDF), jsme si ověřili, že tato
funkce SO je velmi užitečná a zejména z historického úhlu pohledu přidává SO další kvalitu.
Ohlas z terénu je velmi pozitivní a očekáváme, že v průběhu roku 2011 dosáhneme vystavení
řádově stovek dalších Protokolů.
Faksimile archivních Vrcholových knih: V průběhu jednání CVK se ukázalo, že svaz vyvíjí
separátní aktivity s přefocováním historických VK, avšak tyto aktivity nebyly se správou
systému SO vůbec projednány. Bylo vysvětleno, že možnost připojit faksimili VK k dané
konkrétní skále na SO již existuje delší dobu, není tedy důvodu zavádět nějaké jiné struktury
mimo SO a předběžně bylo dohodnuto, že tyto faksimile, jakmile budou připraveny, budou na
SO připojeny (tím se ale nevylučuje, že nebudou vystaveny i jinde).

11. Ostatní, diskuze
Pavel Suchopárek: Navrhuje změnu prověřit záměnu malty DB za maltu Fischer, která je ve
stejném formátu jako DB a je dle jeho informace lacinější.
B. Valentová: Informace na dotaz o stavu ferat v Jizerkách – správa CHKO neměla
argumenty a nebylo správní řízení ohledně této feraty. My můžeme protestovat u investora a
argumentovat poškozením našich cest a zařízení, zatím nemáme odezvu od V. Janka.
Požadavek na předsedu CVK o aktualizaci členů CVK na SO.
K. Berndt: Poukázal na to, že správci skal se nemají jak prokázat, navrhuje zda by nemohli
mít nějaký doklad od ČHS – viz. doklad z dřívějších dob za P.Hejtmánka.
J. Pleticha: Vznesl požadavek na výrobu pár rouráků na doťuknutí lepených kruhů či borháků
na pískovci, když dojde akumulátor a zbývá dovrtat třeba 2cm.

12. Závěr
Příští jednání CVK bylo předběžně dohodnuto na začátek dubna 2011, zřejmě na Škrovád.
Předseda CVK poděkoval všem za účast a jednání CVK ukončil.
V Praze dne 27.11. 2010
Za CVK zapsal Vladimír Wolf

