
Zápis z jednání CVK

konané v sobotu 29.11.2008 v Praze na Strahov  v zasedací místnosti 215 B
___________________________________________________________________________

1. Úvod

Na úvod p edseda CVK V. Wolf p ivítal všechny leny CVK, dále pak paní Valentovou,
novou tajemnici HS a J. Uherku místop edsedu HS.

ítomní lenové CVK:

V.Wolf edseda CVK
J. Juda OVK Vyso ina
M. D dek  OVK Hruboskalsko
R. Mikuláš  OVK Dubské skály
P.Weisser  OVK Jižní Morava
K. Berndt  OVK St ední echy
J. Baba a  OVK Severní Morava
V. Janko OVK Jizersko-Lužické hory
M. Rottenborn OVK Západní echy
P. Waller  OVK Skály na Mužském
M. Br žkova OVK Jižní echy
P. Suchopárek OVK Severozápadní echy
L. Abt OVK Jeseníky a Rychlebské hory

Omluvení lenové CVK:

V. Skýpala,  OVK Moravské pískovce
M. Aulický  OVK Labské pískovce
J. Škop OVK Broumovsko
T. Vlach OVK Prachovské skály

Za VV HS:

J. Uherka, místop edseda HS

Hosté:

B. Valentová, tajemník HS

Seznámení s programem sch ze a po adím projednávaných bod .

2. Rozd lení OVK Severní Morava na dv  samostatné OVK a to na: „Jeseníky a Rychlebské
hory“ (OVK J. R. H.) a „Severní Morava“ (OVK S. M.)



OVK Severní Morava doposud obhospoda ovala celé dva kraje a to Moravskoslezký
a Olomoucký, což vzhledem ke zna né rozlehlosti již nebylo dlouhodob  zvládnutelné, a tak
došlo k dohod , že OVK Severní Morava bude rozd lena na dv  samostatné OVK, a to OVK
Jeseníky a Rychlebské hory (OVK J. R. H.) a OVK Severní Morava (OVK S. M.). OVK
Jeseníky a Rychlebské hory bude složena ze t í subkomisí, a to Šumpersko (zastupuje v OVK
Ji í Vogel), Vrbensko (zastupuje v OVK Pavel Pytela) a Jesenicko (zastupuje v OVK Lukáš
Abt), p edsedou OVK J. R. H. je Lukáš Abt.

Schváleno jednomysln .

3. Informace o stavu schvalování návrh  statut  OVK a CVK  VV

Na základ  usnesení CVK u in ném na zasedání dne 5. 4. byl p edložen VV návrh Statutu
CVK a OVK (Statut), obhajobou tohoto návrhu Statutu byli na jednání VV pov eni
J. Baba a, Z. Stranad a V. Wolf. Na zasedání VV 23. 4. 2008 však i p es ádné a v asné

edání této žádosti CVK Výkonnému výboru, nebyli tito zástupci k projednávání statutu
izváni a ani jim nebylo sd leno, pro  jim nebylo umožn no ú astnit se projednávání tohoto

Statutu na ádném zasedání VV. Následn  si VV nechal vypracovat alternativní návrh
T. Kublákem, který potom zástupc m CVK p edložil v písemné podob . Tento alternativní
návrh zástupci CVK odmítli, jednak jako naprosto neodpovídající realit  a skute ným
pot ebám OVK a CVK a jednak s tím, že nemají mandát CVK k projednávání jiného návrhu
Statutu než-li toho, který byl p ijat na ádném zasedání CVK, a odmítli se jím zabývat do té
doby, než bude zástupc m CVK ádn  umožn no prezentovat VV návrh statutu p ijatý CVK.
Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohod , byla problematika odložena.
Na srpnovém zasedání VV nebylo projednání ohledn  statutu za azeno jako bod programu.
Na zasedání VV dne 14. 11. 2008 byl p edseda CVK sice pozván a zú astnil se zasedání,
nebyl však p edem informován,o tom, že tato záležitost bude také na programu jednání (a to
i p es dotazování na sekretariátu), p islíbil však úpravu v ásti II, bod e – volba p edsedy
CVK, jehož zn ní nebylo podle názoru len  VV v souladu s platnými stanovami a toto nové
zn ní zaslal len m VV.

CVK projednala dopln ní a úpravu Statutu v t chto bodech.

ásti II
Nové zn ní:
odstavec a)  Základní inností CVK je ešení veškerých problém , spojených s provozováním
horolezectví na skalách eské republiky a jejich údržbou, které p esahují rámec jednotlivých
OVK nebo jsou p edkládány ke schválení VV HS nebo VH HS. Spolupracuje
s Bezpe nostní komisí HS p i ešení problém  s kvalitou fixních jišt ní a sla ovacích bod
a sekretariátem HS p i ešení problém  souvisejících s ochranou p írody. Schvaluje vznik
a zánik OVK, projednává odvolání proti rozhodnutím OVK a p ipravuje plán innosti a návrh
rozpo tu CVK, navrhuje Výkonnému výboru HS kandidáty na jmenování p edsedy CVK
z ad len  jednotlivých OVK.

Schváleno jednomysln .

Nové zn ní:
Odstavec d) P edseda CVK je do funkce jmenován VV HS na dobu neur itou. Jeho innost
kon í v okamžiku, kdy bu  sám z funkce odstoupí, nebo je odvolán VV HS.



Schváleno jednomysln .

ást III.
ed azen bod a) Oblastní vrcholová komise je subkomisí CVK.

Schváleno jednomysln .

USNESENÍ CVK k danému tématu:

„CVK nesouhlasí s tím, že jí nebylo vyhov no ze strany výkonného výboru (VV)
v žádosti, o umožn ní ú asti t í zástupc  CVK p i projednávání návrhu „Statut CVK,
OVK“ výkonným výborem dne 23. 4. 2008 a z toho, že pozvání p edsedy CVK na
jednání VV konaném 14. 11. 2008 neobsahovalo celý program jednání tak, aby se na n j
mohl ádn  p ipravit.“

Schváleno jednomysln .

4. Pasportizace chrán ných území, v nichž se nachází lezecké objekty

Vzhledem k neš astnému d ív jšímu odd lení komisí RVK (p edch dkyn  CVK) a OP, došlo
asem k tomu, že komise OP prakticky p estala fungovat a nevyvíjí žádnou aktivní innost

v této oblasti, s výjimkou zajiš ování výjimek ze zákona 114 sekretariátem HS. V sou asné
dob  nám velmi chybí kvalitní pasportizace (soupis) všech lezeckých objekt  na území R
s uvedením režimu OP.

Návrh ešení:

1. Jednotlivé OVK provedou co nejúpln jší soupis jednotlivých lezeckých objekt  v databázi
SO. OVK Západní echy zašle tento seznam elektronicky p edsedovi CVK.

2. Tajemnice HS doplní režim ochrany p írody k jednotlivým lezeckým objekt m
a oblastem.

3. Po vyzvání provedou správcové skal a p íslušné OVK kontrolu správnosti obsahu
v databázi SO a provedou eventueln  jeho zp esn ní.

Usnesení CVK k problematice OP:
„CVK vyzývá VV, aby se HS bez prodlení p ihlásil a stal aktivním ú astníkem
správních ízení týkajících se lezeckých objekt  na celém území R.“

Schváleno jednomysln .

5. Web Skalní oblasti (SO) – aktuální stav, rozvoj a budoucnost

edseda CVK p ipomn l len m CVK historií SO, seznámil je se sou asnými možnostmi
SO, oz ejmil celkovou situaci okolo SO v sou asné dob  a informoval je o zám rech
provozovatele SO jeho dalšího rozvoje.



Místop edseda VV J. Uherka obeznámil p ítomné s okolnostmi, které nastaly p i ešení
vzniklé situace kolem SO mezi n kterými leny VV HS a spole ností jež SO pro pot eby
CVK HS provozuje.

Usnesení CVK k danému tématu:
„CVK, z jejíž iniciativy byl systém „Skalní oblasti“ (SO) vytvo en a pro níž byl
primárn  ur en, vyzývá Výkonný výbor (VV) ke konstruktivnímu jednání ve v ci SO,
který plnohodnotn  funguje. Žádá proto o odstran ní složitého p ístupu p es r zné
jednostranné komentá e, které pouze odrazují návšt vníky SO. Sou asn  vyzývá ke
zdržení se nekorektního jednání ze strany n kterých len  VV, které pouze narušuje
snahu o do ešení celé situace kolem SO ku prosp chu len HS, a které m že mít za
následek vynaložení vysokých finan ních prost edk  z rozpo tu HS – tj. pen z len

HS. CVK požaduje, aby na všech jednáních týkajících se SO byl p ítomen zástupce
CVK.“
Pro: J. Juda, M. D dek, R. Mikuláš, P. Weisser, K. Berndt, J. Baba a, V. Janko, P. Waller,
M. Br žková, P. Suchopárek, L. Abt, V.Wolf
Zdržel se hlasování: M. Rottenborn

6. Informace o stavu erpání finan ních prost edk  z rozpo tu komise za rok 2008

Rozpo et komise na rok 2008 1 055 000 K
Navýšení rozpo tu (odsouhlasené VV)      40 000 K
Rozpo et celkem v etn  navýšení 1 095 000 K
Stav erpání k 26. 11. 2008    974 987 K
Zbývá k erpání do konce roku    120 013 K

Výnosy z prodeje materiálu prvovýstupc m      54 396 K

Jak vyplývá z výše uvedených ísel, rozpo et se da í daleko lépe napl ovat než loni. P edseda
CVK se dohodl s n kterými výrobci materiál  na odložení fakturace na za átek roku 2009
tak, aby bylo dost finan ních prost edk  na úhradu DPP, cestovného a odm n p edsed m
CVK. Lze konstatovat, že rozpo et bude napln n, a do jednotlivých oblastí se poda ilo dostat
daleko více materiálu na vým nu, než po ítal p vodní plán.

erpání rozpo tu dle jednotlivých kapitol bude zasláno všem len m CVK elektronicky.

7. Informace o stavu skladu a distribuci jistících prost edk  na rok 2009

edseda CVK konstatoval, že i p es po áte ní problémy s výrobou a nedostate ným stavem
jistících prost edk  na zásobách ve skladu, se poda ilo do jednotlivých oblastí dostat výrazn
více materiálu, než bylo v plánu na rok 2008.
Materiál Plán Skute nost
Borháky 1 680 ks 3 340 ks
Kruhy    354 ks    436 ks
Pískovcové borháky      20 ks      54 ks

Další materiály
Sla áky    108 ks
Dobíráky      22 ks



Maillony 1 047 ks
et zy    396 ks

Vrcholové knihy    120 ks
Vrcholové krabice                                                          90 ks
Vrcholové ty ky    165 ks
Lepidla    254 kartuší
Ampule 2 244 ks

Stav skladu:
Ve skladu se v sou asnosti nachází cca: 300 ks borhák  r zných druh , dalších 800 ks

zných druh  je p ed dokon ením u výrobce.
Cca 150 et  r zných délek, 64 pozinkovaných kruh  20 a 25 cm, cca 150 ks nerezových
kruh  r zných délek, cca 160 ks pískovcových borhák , cca 80 ks vrcholových krabic, cca
160 ks maillon a samoz ejm  p íslušná lepidla.
Požadavky jednotlivých OVK by m ly být uspokojovány bez v tších problém  od za átku
roku.
Na sklad  je k odb ru též 36 ks zimní malty Fischer.

8. Požadavky na jistící prost edky na rok 2009

V pond lí 1. 12. je nutno zaslat návrh rozpo tu komise na rok 2009 na sekretariát a je t eba
letos vycházet z reáln jších ísel než byl rozpo et minulý.
Zatím podklady dodaly tyto komise: OVK Jeseníky a Rychlebské hory, OVK Severní
Morava, OVK Moravské pískovce, OVK Jižní Morava, OVK Broumovsko, OVK Labské
pískovce, OVK Jižní echy, OVK Západní echy, OVK Dubské skály, OVK Severozápadní

echy.
edseda CVK žádá p edsedy komisí, jež nedodaly podklady, o jejich urychlené dodání.

9. Výhled v oblasti údržby  skal na roky 2009 až 2013 (jaké budou zhruba požadavky
jednotlivých oblastí v daných letech a jaký bude stav p ejišt ní v jednotlivých oblastech)

Zatím dodaly podklady pouze t i komise:
OVK Vyso ina,
OVK Hruboskalsko,
OVK Dubské skály

OVK Jižní Morava – V Moravském krase i dalších oblastech Jižní Moravy bude v daném
období dokon ena vým na jišt ní a po této dob  budou požadavky naprosto minimální,
v sou asné dob  je dokon ena vým na v rozsahu cca 70 – 75 %.

OVK St ední echy,
OVK Severní Morava,
OVK Jizersko-Lužické hory,
OVK Západní echy,
OVK Skály na Mužském
OVK Jižní echy,
OVK Severozápadní echy,



OVK Moravské pískovce – Na Moravských píscích bude v daném období dokon ena vým na
jišt ní a po této dob  budou požadavky naprosto minimální, v sou asné dob  je dokon ena
vým na v rozsahu cca 70 – 75 % v oblasti Vsetínských a Vizovických vrch , z cca 60 %
v oblasti Hostýnských vrch  a ze 100 % ve Ch ibech.

OVK Labské pískovce
OVK Broumovsko,
OVK Prachovské skály

edseda CVK žádá o dodání výhledu na roky 2009 až 2013 do 31. 12. 2008 tak, aby bylo
možno s p edstihem sestavit sumární p ehled, a tento prezentovat na mimo ádné VH 31. 1.
2009 pokud to bude VV požadovat.

10. Dohody o provedení práce

edseda CVK názorn  vysv tlil jak vypl ovat dohody o PP a jak by m ly vypadat p ílohy.
Tyto dokumenty budou rozeslány ihned p edsed m CVK tak, aby zajistili správné vypln ní.
To samé se bude týkat dohod na rok 2009, které budou rozeslány za átkem roku 2009.

11. Skladba rozpo tu na rok 2009

CVK se zabývala následujícími položkami do rozpo tu:
Cestovné na školení
správc 10 000
Cestovné na jednání CVK 20 000

Odm na p edsed m OVK 16 komisí x 2 500 istého 40 000

Cestovné pro OVK 16 komisí x 1000K 16 000

Dotace pr vodc 40 000

Výše odm n za jednotlivé položky vým n:
Všechny položky s výjimkou položky vým na st nového kruhu v etn  odstran ní starého –
pískovce v echách z stávají beze zm ny.
Zm na položky:
Vým na st nového kruhu v etn  odstran ní starého – pískovce v echách              440 K

etn  dan .

Schváleno jednomysln .

12. Výdej materiál

edseda CVK konstatoval, že mnozí správci, kte í obdrží materiál, nezašlou zp t  podepsané
íjemky materiálu, to m že zp sobit v budoucnu pochybnosti a rozpory v tom, zda materiál

dostali i nikoliv.



edseda CVK provede ke konci roku soupis všech nevrácených výdejek, zajistí jejich
vytišt ní a zašle je na adresy p edsed  jednotlivých OVK, kte í zajistí jejich podepsání

íslušnými správci a doru ení nazp t na sekretariát HS.
edseda CVK informoval o zm  zasílání materiál .

Do 31. 12. 2008 zašlou p edsedové jednotlivých OVK seznam osob s jejich adresami
a telefonními kontakty, kam jim bude zasílán materiál.

tšina borhák  a kruh  bude rozeslána p ímo od výrobce.
Z centrálního skladu budou zasílány pouze lepidla, vrtáky a další drobný materiál. Vrta ky,
akumulátorové flexy apod. si vyzvednou p edsedové jednotlivých komisí p ímo na
sekretariát .
Na sekretariát  budou stanoveny maximáln  dva dny v m síci jako dny výdeje a odesílání
materiálu.

13. Školení správc  skal na Škrovád

Ve spolupráci s bezpe nostní komisí byl stanoven p edb žný termín na za átek dubna roku
2009, op t na Škrovád  a to dne 4. 4. 2009

edseda CVK se na základ  prezen ních listin pokusí zajistit, co nejúpln jší seznam
proškolených osob a vyv sit jej nejpozd ji do 31. 1. 2009

Usnesení CVK:
CVK požaduje po bezpe nostní komisi zpracování praktického manuálu na osazení
fixních jišt n (všech typ  schválených BK)  a jeho zve ejn ní na webu HS.

Schváleno jednomysln .

14. R zné

Barva nerez kruh  a pískovcových borhák  – m že být problém s lesklým povrchem. Zažíhat
všechny kruhy, matný povrch.

Výsledky test  borhák  a pískovcových borhák  – všechny vzorky vyhov ly – viz zpráva
bezpe nostní komise

Požadavek na bezpe nostní komisi – zkoušky zhruba ve stejném rozsahu jako letos, zkoušky
v n které z oblastí – podle požadavk  jednotlivých OVK.

Zrušení cest v Adršpachu z d vodu používání nestandardních jišt ní. Problém ešit osv tou
mezi prvovýstupci, kte í mají možnost si zakoupit materiál za velmi výhodné ceny.

edseda CVK informoval o vytloukání cest v NP Tisá. Problémem je, že prvovýstupce
nenahlásil plánované prvovýstupy dop edu správci oblasti tak, jak je uvedeno v dohod  se
správou CHKO.

Dotace na pr vodce: Je nutno d sledn ji požadovat dodržení následujících podmínek
odsouhlasených na CVK dne 15. 12. 2007.



Byly dohodnuty následující podmínky pro poskytnutí finan ního p ísp vku na pr vodce:

musí obsahovat jen cesty schválené p íslušnou OVK,
zve ejn ní platných pravidel lezení v plném zn ní,
uve ejn ní všech podmínek ochrany p írody,
umíst ní loga HS v pr vodci,
fotografie a obrázky nesmí obsahovat v ci, které jsou v rozporu s pravidly, nap . použití
magnesia tam, kde to je zapov zeno.

Proplacení p ípadné dotace na pr vodce bude vázáno na spln ní výše uvedených
podmínek a dotace bude vyplacena vždy bez výjimky až po doložení spln ní podmínek
a nikoliv p edem!

V. Janko: Dotaz na vložení dat Jizerských hor do databáze SO.
Zatím pozastaveno do doby vy ešení vlastnictví databáze.

V. Janko: Dotaz na vadný akumulátor vrta ky.
ešení: nahlásit typ akumulátoru, bude dodán nový a starý vadný bude vrácena na sekretariát
HS.

K. Berndt: Dochází ke zcizování maillon.
ešení: mailony zalepovat – bude použita „tekutá ocel“, pouze OVK Severní Morava

požaduje jednosložkové lepidlo.

P. Waller: Vznesl požadavek na šáhla pro vým nu kruh , když správce d lá údržbu sám.
ešení: Budou zakoupena šáhla pro správce.

P. Weisser: Informoval o odsouhlasení zákazu tvorby nov  d laných technických cest na Jižní
Morav . Zpracováno ve form  zp ísn ní Pravidel ve skalních oblastech R.

M. D dek: Vznesl požadavek na jednodobíráky.
ešení: P edseda CVK projedná tuto možnost s výrobcem a zabezpe í výrobu na sezónu

2009.

16. Záv r

íští jednání CVK bylo p edb žn  dohodnuto na  Škrovád dne 4. 4. 2009.

edseda CVK pod koval všem za ú ast a jednání CVK ukon il.

V Praze dne 29. 11. 2008

Za CVK zapsal Vladimír Wolf


