
Zápis z jednání CVK

konaného v sobotu 28.11.2009 v Praze
___________________________________________________________________________

1. Úvod

Na úvod p edseda CVK V. Wolf p ivítal všechny leny CVK, dále pak Zde ka Strnada ze
spole nosti Netsystem a.s. a Boženu Valentovou, tajemnici HS.

ítomní lenové CVK:

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

Omluvení lenové CVK:

V. Skýpala,  OVK Moravské pískovce
P.Weisser  OVK Jižní Morava
P. Waller  OVK Skály na Mužském
T. Vlach OVK Prachovské skály

Neomluvení lenové CVK:

M.Aulický OVK Labské pískovce

Hosté:
Z. Strnad  Netsystem a.s.
B.Valentová  tajemnice HS
R.Maier OVK Hruboskalsko
J.Pleticha OVK Labské pískovce

1. Úvod
Seznámení s programem sch ze a po adím projednávaných bod .

2. Zm ny v jednotlivých OVK
K 31.12.2009 kon í ve funkci p edsedy OVK Hruboskalsko M.“Bojsa“ D dek a nahrazuje jej
Radek Maier. P edseda CVK pod koval M.D dkovi za jeho práci ve funkci p edsedy OVK a
pop ál mu mnoho úsp šných lezeckých výstup . Dále se chystá z funkce ke 31.12.2009
odstoupit Radek Mikuláš, p edseda OVK Dubské skály, zatím to vypadá tak, že by jej m l



nahradit Karel Berndt, p edseda OVK Praha a St ední echy, ímž si tato OVK bude muset
zvolit nového p edsedu.

3. Informace o stavu schvalování návrh  statut  OVK a CVK  VV
Statuty OVK a CVK, byly schváleny v podob , dle zápisu z jednání CVK 4.4.2009 na
Škrovád . Nápln  práce p edsed  OVK a CVK a správc  skal budou sou ástí samostatné
sm rnice o odm ování.

4. Rozpo et na rok 2009
edseda CVK informoval o stavu erpání finan ních prost edk  z rozpo tu komise za rok

2009, tak jak bylo p edpokládáno, prost edky sta ily pouze na nákup pot ebného materiálu a
na odm ny za práci již nedošlo.
V diskuzi k rozpo tu se jednotliví zástupci OVK vyjád ili k výši spoluú asti svazu na
jišt ních pro prvovýstupce. Zazn ly názory pro i proti sou asné výši spoluú asti, snahou bude
zachovat pokud možno p ístup, co nejširšímu po tu prvovýstupc  ke zvýhodn ným jistícím
prost edk m.
Stanovisko CVK: CVK žádá VV HS, aby se více zam il na získávání finan ních
prost edk  z jiných zdroj  (nap . grant  m st, kraj , EF). Toto stanovisko p ednese p edseda
CVK na nejbližším zasedání VV.
Odsouhlaseno: 12 pro, proti 0

5. Informace o stavu skladu a distribuci jistících prost edk  na rok 2010
Stav skladu: poda ilo se vy erpat všechny zásoby u Standy Šilhána, v etn  všech velkých
sla ák  a tyto z stávají v množství cca 60 ks pouze v Praze. Ve sklad  v Praze jsou základní
materiály vy erpány a to v etn  lepidel, z stávají ve v tším množství velké m né
vrcholové krabice a malé vrcholové knížky.

tšina borhák , kruh , pískovcových borhák  a n kterého pomocného materiálu bude
zasílána p ímo od výrobce, ev. si je bude moci vyzvednout na školení na Škrovád .
Z centrálního skladu ze Strahova budou zasílána pouze lepidla, vrtáky a další drobný materiál,
eventueln  materiál pro prvovýstupy. Vrta ky, akumulátorové flexy apod. si vyzvednou

edsedové jednotlivých komisí p ímo na sekretariát .
Spolupráce se sekretariátem letos fungovala vcelku dob e a ten nebyl ze strany CVK p etížen.
Velice pozitivní dopad m la zm na zasílání kruh  a borhák  od výrobce p ímo na jednotlivé
OVK. Krom  úspory pen z za poštovné se tímto zna  odleh ilo zam stnanc m sekretariátu.

6. Požadavky jednotlivých OVK na materiál na rok 2010.
Pískovcové oblasti prosím doplnit o odhad materiál  pro prvovýstupce (borháky, kruhy,
sla áky).

tšina OVK odevzdala požadavky již t sn  p ed zasedáním CVK, všichni byli požádáni o
ípadné dop esn ní požadavk  maximáln  do pond lí 30.11.2009 do 10 hodin dopoledne,

pokud tak neu iní, má se za to, že platí požadavky, které odevzdali a podle nich bude sestaven
rozpo et na rok 2010.
Jediná oblast, od které nejsou požadavky kompletní je OVK Labské pískovce - chybí ást
Tisá, Rájec.
V diskuzi zazn l požadavek na ve ejn  p ístupnou technickou specifikaci pískovcových kruh
a borhák .

edseda CVK ve spolupráci s BK HS zajistí podklady, které budou vyv šeny na SO.
Termín 31.3.2010



Dále v diskuzi zazn lo, že jišt ní pro pískovcové oblasti je nutno zabarvit tak, aby bylo na
skále mén  vid t. P edseda CVK informoval, že již od poloviny roku 2009 firma Raveltik toto
zabarvení provádí a jišt ní jsou dodávána v matné barv  a nikoliv ve st íbrné jako d íve.

7. Výhled materiálu pro jednotlivé OVK na roky 2011 a 2012
Výhled materiálu na další roky p edložila asi jen polovina komisí, chybí zejména podklady od

ch v tších jako jsou St ední echy, Labák apod. Z p edložených podklad  lze p edpokládat,
že rozsah údržby bude zhruba stejný, pouze jeho t žišt  se bude více p esouvat
z nepískovcových skal na pískovcové, což ve svém d sledku bude znamenat pot ebu navýšení
finan ních prost edk .

8. Pracovní nápln  p edsed  OVK, CVK
edseda CVK rozeslal len m CVK návrh pracovních náplní p edsedy CVK, p edsed  OVK

a správc  skal a žádá leny CVK o zaslání p ipomínek do 31.12.2009. Do 5.1.2010 zapracuje
edseda CVK p ípadné p ipomínky do návrhu a zašle len m CVK k odsouhlasení k termínu

do 10.1.2010.

9. OP – informace Jednání na MŽP
Tajemnice informovala o sch zce na MŽP
Zástupci HS (Z. Hrubý a B. Valentová) se zú astnili 27.10. 2009 setkání s ministrem
životního prost edí L.Mikou. Cílem setkání bylo diskutovat otázky týkající se sportovních a
turistických aktivit na území NP a v ostatních ZCHÚ, identifikovat p ípadné problémy a
hledat cesty k oboustrann  akceptovatelným ešením. Na setkání byli krom  horolezc
pozváni také zástupci Národních park , eská mountainbiková asociace, Klub eských
turist , Svaz lyža R, Svaz vodák R, eská asociace horských v dc .
 B hem jednání byly diskutovány problémy, které jednotlivá sportovní odv tví v souvislosti s
ochranou p írody mají. Ve vztahu k horolezectví se mluvilo zejména o procesu získávání
povolení lezení v chrán ných územích a o negativních dopadech komer ních horolezeckých
aktivit na pískovcové oblasti. Na záv r byli zástupci sportovních svaz  vyzváni,
aby identifikovali a zaslali na MŽP hlavní problémy, které v oblasti ochrany p írody mají, aby
mohly být nalezeny cesty k jejich ešení.
Pokud má n jaká OVK problémy v souvislosti s OP, informujte o jaké problémy jde a návrhy

zašlete na sekretariát tajemnici.
Diskuze: V rámci diskuze byl vysv tlen zp sob podávání žádostí o umožn ní provozování
horolezectví v ZCHÚ, kdy se v praxi uplat ují dva zp soby a to žádost o výjimku (doposud
schvalovala vláda, nov  již p íslušný orgán OP) a vyhrazení míst pro provozování
horolezectví (schvaluje p íslušný ú ad). To má i dopad na to, kdo smí lezeckou innost
v ZCHÚ provozovat.
Stanovisko CVK: CVK žádá VV HS, aby upustil od d ív jší a sou asné praxe žádání o
vyhrazení míst pro provozování horolezectví a vyzývá VV, aby HS vyjednával výjimky
pouze pro své leny a leny organizací zast ešujících innost HS(UIAA), p ípadn
organizovaným lezc m jiných národních horolezeckých svaz .
CVK má za to, že HS by m l jednat pouze v zájmu svých len  a to z t chto d vod :

1. HS nem že nést zodpov dnost za innost ne len  svazu.
2. Sou asná praxe vyjednávání výjimek m že mít dopad na velký odliv lenské

základny, nebo  by pominul nej ast jší uvád ný d vod, pro  jsou leny svazu. (viz.
výsledky dotazníkové ankety)



3. Tímto postupem by však nebylo nikterak brán no neorganizovaným horolezc m si
vyjednat individuální povolení k provozování horolezecké innosti v p íslušném
ZCHÚ.

Odsouhlaseno: 10 pro, 2 proti
edseda CVK p ednese tento bod na nejbližším zasedání VV.

10. Web Skalní oblasti (SO) – aktuální stav, rozvoj …– host Z. Strnad
Z.Strnad seznámil CVK s výsledky smlouvy  mezi spole ností Netsystem a.s. a HS ohledn
webu Skalní oblasti.
Zásadní body smlouvy jsou tyto:
Databáze je ve vlastnictví HS.
Je d sledn  ošet eno odstoupení od smlouvy z kterékoliv strany a jakéhokoliv d vodu tak,
aby Skalní oblasti fungovaly pro lezeckou ve ejnost nadále i po odstoupení jedné ze
smluvních stran.
Z.Strnad požádal p edsedy OVK o aktualizaci seznamu len  jednotlivých OVK a platných
kontakt  na tyto osoby, dále požádal o revizi oblastí a skalních sektor , které mají jednotlivé
OVK pod sebou zapsány, a sd lení p ípadných nedostatk .
Pokud dojde k p esunu sektor , v rámci dohody mezi sousedními OVK, je pot eba tyto

esuny oznámit p edsedovi CVK a Z. Strnadovi tak, aby tito zajistili p íslušnou zm nu na
SO.
Dále Z. Strnad požádal o zaslání kopií, nejlépe elektronických, všech starších archiválií
jednotlivých OVK. Nap . OVK Jizerské hory poskytla zápisy n kdy cca od roku 1976. Tyto
zápisy mají nejen historickou hodnotu, ale lze v nich dohledat mnohá d ív jší rozhodnutí.
Databáze skal bude dopln na o Jizerské hory, Betlémské skály a Kloko ky.
Je d ležité zadat co nejd íve údržbu za rok 2009 tak, aby byla úplná.
Z.Strnad dále upozornil, že na SO funguje schvalovací proces prvovýstup , bylo by vhodné se
s ním nau it pracovat, jelikož s ním dosud pracují vyníme  jen n které komise.

11. Metodická p íru ka k osazování jišt ní na skalách
S p íru kou se nijak nepokro ilo, p edseda CVK požádá BK HS (V. T šitel) o vypracování
takovéto p íru ky.

12. Návrh na rozd lení OVK Labské pískovce
edseda CVK p ednesl návrh na rozd lení p íslušné komise Labské pískovce na dv

samostatné komise. Vzhledem k tomu, že problémy zde p etrvávají delší dobu a neosv il se
ani návrh na rozd lení si kompetencí v rámci komise na t i subkomise, kdyby se každá starala
o sv enou oblast je toto poslední množností, jak zvýšit akceschopnost v dané lokalit .
V diskuzi byly vysv tleny další podrobnosti.
Stanovisko CVK:
S platností od 28.11.2009 se rozd luje stávající OVK Labské pískovce na dv  samostatné
OVK a to: samostatná OVK Tisá a samostatná OVK Labské pískovce.
Hlasování: Pro 12, proti 0

13.Ostastní, diskuze
V.Wolf informoval sanacích na Levém b ehu Labe, J. Pleticha tyto informace doplnil. Pokud
budeme mít zájem o p ednášku na téma moderní trendy a postupy p i sanaci skal lze ji
domluvit se zástupcem projek ní firmy, který nám tuto možnost nabídl.



M.Rottenborn OVK Západní echy: Oznámil, že složky IZS a armáda R trénuje
nevhodným zp sobem na námi osazovaných fixních jišt ních na skalách v p sobnosti této
OVK. Po diskuzi vyplynulo, že se tato innost provádí i jinde.

edseda CVK p ednese tento problém na VV s žádostí o napsání oficiálního dopisu na
íslušné orgány s upozorn ním na nevhodnou innost. P íslušné orgány budou požádány, aby

o t chto cvi eních p edem informovaly p íslušné p edsedy OVK tak, aby byla možnost
dopady na stav jišt ní ihned monitorovat a p edešlo se p ípadným úraz m lezc  z d vodu
poškozeného jišt ní. Sou asn  by tímto dopisem byly složky IZS a armády R vyzvány
k finan nímu p ísp vku na obnovu fixních jišt ní ve skalních oblastech.

J.Baba a (OVK Severní Morava) vznesl požadavek za adit do osnov vzd lání instruktor  (a
jejich prost ednictvím horolezeckých nová ) znalost pravidel lezení a také metodiku
správného osazování fixních jišt ní. (Instrukto i mají zna ný vliv na získání správných
návyk  u za ínajících lezc .)

edseda CVK tento požadavek sd lí p edsedovi MK s žádostí o zapracování do výukových
osnov.

13. Záv r
íští jednání CVK bylo p edb žn  dohodnuto na za átek dubna 2010, p edb žn  na Škrovád.

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

V Praze dne 28.11. 2009

Za CVK zapsal Vladimír Wolf


