Zápis z jednání CVK
konané v sobotu 04.04.2009 na Škrovád
___________________________________________________________________________________

ítomní lenové CVK:
V.Wolf p edseda CVK
J. Juda OVK Vyso ina
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
P. Waller
OVK Skály na Mužském
L. Abt
OVK Jeseníky a Rychlebské hory
T. Vlach
OVK Prachovské skály
Z.Strnad
OVK Hruboskalsko (za M.D dka)
Omluvení lenové CVK:
V. Skýpala,
J. Škop
M. Rottenborn
M. Br žkova
P. Suchopárek

OVK Moravské pískovce
OVK Broumovsko
OVK Západní echy
OVK Jižní echy
OVK Severozápadní echy

Neomluvení lenové CVK:
J.Rosol

OVK Labské pískovce

1. Úvod

Na úvod p edseda CVK V. Wolf p ivítal všechny p ítomné a seznámil je s programem sch ze a po adím
projednávaných bod .

2. Výhrady RK k vyplácení odm n
Revizní komise vznesla výhrady k vyplácení odm n pro p edsedy OVK a zahrnula to do textu usnesení
na VH, který VH p ijala.
Citace ze zprávy RK: "P i následné kontrole bylo zjišt no, že ve vyplacených ástkách jsou u n kterých
lidí i odm ny za výkon funkce "p edseda OVK" za rok 2007, které byly vyplaceny bez jakýchkoli
podklad ( dohody, vnit ní sm rnice). V roce 2008 byly p ipraveny k podpisu
dohody o provedení práce-výkon funkce p edseda OVK bez opory ve stanovách a sm rnicích.
RK navrhuje VH následující usnesení:
a) VV a CVK vypracují statut komise v etn nápln práce p edsedy OVK do 30.6.2009.
b) VV doplní vnit ní sm rnice o možnost výplaty odm n p edsed m OVK do 30.6.2009
c) bez t chto dvou dokument nebudou odm ny p edsed m OVK nadále propláceny.".
Stanovisko CVK:
ástka byla p vodn stanovena jako paušální náhrada výdaj spojených s výkonem funkce, p edevším
distribucí materiálu jednotlivým správc m, spolupráce p i zajiš ování výjimek apod.
Návrhy CVK:
a) P edsedové OVK se pro rok 2009 z eknou náhrady výdaj a tyto ušet ené prost edky budou použity
na odm ny za p ejišt ní.
Schváleno jednomysln .
b) Statut CVK a OVK nebude dopracován o nápl práce p edsedy komise.
Schváleno jednomysln .

2. Informace o stavu schvalování návrh statut OVK a CVK VV
a) Úprava Statutu v ásti II. odst.a, text odstavce po úprav :
"Základní inností CVK je ešení veškerých záležitostí, spojených s provozováním horolezectví na
skalách eské republiky a jejich údržbou, které p esahují rámec jednotlivých OVK nebo jsou
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 .
b) Úprava statutu v ásti III. odst.f , text odstavce po úprav :
"P edseda OVK je volen nadpolovi ní v tšinou všech len OVK . Jeho innost kon í v okamžiku, kdy
bu sám z funkce odstoupí, nebo je odvolán p edsedou CVK nebo je zvolen a p edsedou CVK
jmenován nový p edseda OVK."
Schváleno jednomysln .
c) Úprava statutu v ásti IV. odst.a, text odstavce po úprav :
"Správci skal jako lenové nebo ve spolupráci s p íslušnou OVK sledují dle svých možností stav fixních
jišt ní, sla ovacích bod a vrcholových prost edk , provádí jejich údržbu a navrhují OVK schválení
nových lezeckých cest a variant."
Schváleno jednomysln .

3. Rozpo et na rok 2009
edseda CVK informoval o stavu erpání finan ních prost edk z rozpo tu komise za rok 2009, výši
rozpo tu schválené VH a prioritách, které jsou dány nutností objednávat rozhodující materiály již
v prosinci p edchozího roku tak, aby byly p ipraveny k distribuci na za átek kampan . Dále upozornil
na to, že nelze bohužel vytvo it dostate nou rezervu, zejména borhák pro nepískovcové oblasti na
po átek roku 2010. Bohužel dojde k tomu, že nebudou moci být vyplaceny odm ny všem v plné výši,
nebo na to nebudou zbývat prost edky v rozpo tu komise.
Stanovisko CVK:
V sou asné dob již nelze práce na vým
jišt ní provád t zadarmo a jednotliví správci to bezúplatn
provád t ani necht jí. Sou asná situace m že zp sobit zna né omezení nutné vým ny fixních jišt ní
zejména v pískovcových oblastech a podstatné zhoršení stavu jednotlivých cest co se tý e kvality
jišt ní.
Návrhy CVK:
a) Z úsporných d vod se ruší pro rok 2009 cestovní náhrady za vým nu jišt ní pro jednotlivé správce
a ušet ené finan ní prost edky budou použity na odm ny za vým nu jišt ní.
Schváleno jednomysln .
b) ástka, která z stane v rozpo tu komise nevy erpána k 30.11.2009 bude použita na úhradu vým n
jišt ní za rok 2009 s tím, že tyto finan ní prost edky budou rozd leny proporcionáln mezi jednotlivé
správce.
Schváleno jednomysln .
c) CVK požaduje, aby p i tvorb rozpo tu komise, v návaznosti na rozpo et HS pro rok 2010, bylo
provedeno jeho navýšení o nevyplacené odm ny za vým nu jišt ní v roce 2009 s tím, že tyto
prost edky budou použity na doplatek odm n jednotlivým správc m za vým nu jišt ní.
Schváleno jednomysln .

4. Informace o stavu skladu a distribuci jistících prost edk na rok 2009
tšina borhák je již rozesílána p ímo od výrobce, zbytek byl p edán dnes na Škrovád . Kruhy a
pískovcové borháky budou rozeslány v týdnu od 6.4.2009. Od n kterých OVK stále nemám kontakty,
kam zasílat materiál, nap . Labské pískovce. Žádám o zaslání kontakt od p edsed jednotlivých OVK,
které je nedodaly.
Termín: do 30.4.2009
Z centrálního skladu ze Strahova jsou zasílána pouze lepidla, vrtáky a další drobný materiál,
eventueln materiál pro prvovýstupy. 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.
Návrh CVK:
Vzhledem k tomu, že CVK považuje údržbu skal za jednu z nejzákladn jších servisních inností svazu,
požaduje, aby výdej materiálu z centrálního skladu HS na Strahov byl provád n 1 x týdn .
Projednání se sekretariátem zajistí p edseda CVK.
Schváleno jednomysln .

5. Stanovisko CVK k provozování drytoolingu, up esn ní sektor
innost.

pro tuto

CVK projednala provozování drytoolingu na lezeckých objektech v R.
Stanovisko CVK:
CVK požaduje dodržování Pravidel lezení a ukládá jednotlivým OVK se touto záležitostí zabývat a
operativn ji ešit. Vyzývá provozovatele drytoolingu, aby aktivn p isp li ke schválení jednotlivých
sektor pro tuto innost s tím, že p íslušné OVK nahlásí sektory, kde cht jí tuto innost provozovat a
požádají p íslušnou OVK o souhlas.
Schváleno jednomysln .

6. Pasportizace chrán ných území, v nichž se nachází lezecké objekty
Na titulní stran SO je link na p ehled sektor s vyzna ením situace s magneziem ("Zákazy a omezení
použití magnezia ve skalách R") a v sekci "Ochrana p írody" je link na kompletní tabulku v p ehledem
všeho, co se týká nejenom magnezia, ale OP obecn ("P ehled aktuální situace").
Je nutné, aby si p edsedové OVK u jednotlivých sektor , spadajících do jejich p sobnosti, informace
zkontrolovali a o p ípadných nesrovnalostech informujte bu p ímo správce systému Z.Strnada nebo
edsedu CVK V.Wolfa, kte í provedou po vzájemné dohod pot ebné úpravy. Žádám p edsedy, aby
tuto situaci nepodce ovali, komplexní a správné informace nám mohou ušet it mnohé zbyte né
problémy, vznikající z neznalosti.
Termín: do 30.6.2009

7. Skalní oblasti R (SO) – aktuální stav, rozvoj a budoucnost
a) V SO bude vytvo en nový modul "Dokumenty OVK" pro archivaci a ve ejnou dostupnost nap .
Zápis z jednání OVK. P edseda CVK žádá jednotlivé OVK o zaslání svých oficiálních dokument ,
etn t ch starších (vše co máte archivováno) bu p ímo správci systému Z.Strnadovi i p edsedovi
CVK V.Wolfovi, kte í provedou po vzájemné dohod pot ebnou archivaci.
Termín: do 30.6.2009
b) Z.Strnad požádal p edsedy OVK o zapojení dalších spolupracovník
sektor a cest.

pro práci s databází skal,

c) S autory pr vodc je vyjednáno dopln ní databáze SO o kompletní p ehled sektor , skal a cest
Jizerských hor (Vl.Janko - kol.autor ) a Betlémských a Kloko ských skal (Z.Strnad - J.Koudelka).
Protože však dohodnuté ástky z letošního rozpo tu CVK vypadly a podané granty nebyly schváleny,
požádalo CVK správce SO o zajišt ní nákupu cest vlastními prost edky s tím, že mu budou v budoucnu
refundovány.

8. Metodická p íru ka k osazování jišt ní na skalách
a) Po konzultaci s p edsedou CVK p ipravil Z.Strnad žádost o grant na vypracování p íru ky z pen z
ur ených pro širokou lenskou základnu, ale vzhledem k seškrtání rozpo
byl VV tento návrh
zamítnut s tím, že toto by si m ly zajiš ovat odborné komise samy.
b) CVK rozhodla, že v c je tak d ležitá, že tento metodický materiál bude p esto vypracován bez
odkladu ješt v roce 2009 a finan ní prost edky na jeho tvorbu pak budou následn za len ny do
rozpo tu roku 2010.
c) P edpokládáme následující fáze:
1.
2.
3.
4.
5.

Rešerše existujících materiál a p íprava první verze scéná e
Konzultace scéná e se širokým okruhem správc skal.
Podrobný kone ný scéná a p epsání scéná e do formy P íru ky.
Realizace formou krátkých metodických videoklip pro r zné typy skály.
Finalizace a vystavení všech materiál pro širokou lezeckou ve ejnost na SO.

9. Magnézium versus výjimky
a) Po vypušt ní zákazu použití MG z Pravidel je ve v tšin oblastí zákaz p ímo ve Výjimkách ze zákona
ze strany OP (detaily viz. SO dle bodu 6. tohoto Zápisu). Nejkomplikovan jší situaci p edpokládá
edseda CVK v Labáku, Tisé, Ostrov , B lé, kde to doposud zakazovala pouze naše vnit ní pravidla,
která jsou pro ne leny svazu nezávazná a nelze je postihnout za jejich nedodržení.
Návrh CVK:
Jednotlivé OVK zp ísní pravidla tam, kde to považují z hlediska OP za nutné a také vymahatelné. Z
jednání p ipraví Zápis z jednání, který bude vystaven na SO a p ipojen k dot eným sektor m.

10. Ostatní, diskuze
a) V.Wolf informoval o snaze HS zachovat historické vrcholové knížky, zejména z pískovcových
oblastí. Je dohodnuto jejich uložení ve Státním archivu v Praze. P edseda CVK žádá jednotlivé OVK o
rozší ení této informace mezi lezeckou ve ejnost tak, aby se poda ilo pokud možno co nejvíce VK
zachránit a kvalitn zarchivovat pro budoucí generace.
b) Na Broumovsku se vyskytly problémy s malou ú astí na brigádách ve skalních m stech, a koliv díky
nim mají lenové HS výhody. V jiných oblastech, nap . na Prachov i ve Skaláku tyto problémy
nejsou. P íslušné OVK by m ly zvážit zp sob prezentace t chto brigád v médiích a mezi lezeckou
ve ejností a je to pln v jejich kompetenci.
c) V n kterých oblastech se stává, že n me tí lezci vym ují vrcholové knížky za n mecky psané.
edseda CVK žádá p edsedy jednotlivých OVK, aby mu zaslali konkrétní p ípady tohoto chování ze
strany n meckých lezc , které budou sloužit jako podklady pro oficiální stížnost n meckému svazu.
Termín: do 15.5.2009
d) Sou asný p edseda CVK informoval, že se v dokladech po bývalém p edsedovi CVK J.Rosolovi
nepoda ilo nalézt prezen ní listinu ze školení správc oblastí za rok 2007 na Škrovád . CVK vyzývá
edchozího p edsedu J. Rosola k dodání této prezen ní listiny.
Termín: do 31.5.2009
e) Vznesen požadavek na lepší prezentaci školení na Škrovád , v etn p ístupových mapek apod.

11. Záv r
íští jednání CVK bylo p edb žn dohodnuto na Strahov na konec listopadu 2009.
edseda CVK pod koval všem za ú ast a jednání CVK ukon il.
Na Škrovád dne 04.04. 2009
zapsal: Vladimír Wolf

