Zápis
z porady CVK, která se konala dne 15. 12. 2007 v Praze
ítomni:
lenové CVK: J. Juda, M. D dek, R. Mikuláš, V. Wolf, M. Br žkova, K. Berndt, J. Baba a,
P. Suchopárek, J. Žižka, J. Rosol, M. Aulický, P. Waller,
Omluveni: J. Škop, V. Janko, V. Skýpala
Neomluven: T. Vlach
Za VV: S. Šilhán
Za BK: V. T šitel
Sekretariát, komise ochrany p írody: J. Pražák
Hosté: J. Cach, A. Jonáš, Z. Strnad, L. Tvrdík
1) Úvod
V úvodu byl p edstaven nový p edseda OVK Labské pískovce M. Aulický. Dále byl schválen
program této sch ze.
2) Status CVK a OVK, složení a p sobnost OVK
Po diskusi o p edloženém návrhu statutu OVK a CVK, který zpracoval J. Rosol bylo
dohodnuto, že bude ustanovena pracovní skupina, která oba statuty p epracuje.
Jejími leny jsou J. Baba a (vedoucí skupiny), V. Wolf, Z. Strnad, L. Tvrdík a J. Žižka.
První varianta nového návrhu bude zpracována do 30.1.2008, kone ný návrh by m l být
schválen CVK do 30.3.2008 a následn p edložen VV.
CVK schválil existenci OVK Skály na Mužském (p edseda P. Waller) a OVK Prachov
(p edseda T. Vlach).
Dále bylo stanoveno, že hranice jednotlivých OVK a zm ny v p azení sektor k OVK si
dohodnou zainteresované komise. O zm nách budou informovat p edsedu CVK.
edseda OVK Západní echy J. Žižka rezignoval k 1.1.2008 na svoji funkci. Slíbil pomoc
i zajišt ní své náhrady. P edseda CVK mu pod koval za dosavadní práci.
3) Jisticí prost edky pro rok 2008
S. Šilhán a V. T šitel informovali o provedených zkouškách kruh a borhák od firmy
Raveltik, které prokázaly, že nebyl dodržen stanovený technologický postup a normy pro
jejich sva ování. Ukázalo se, že díky nekvalitnímu sváru oka nerezového kruhu a borhák je
jeho pevnost významn nižší, a koliv stále ješt vyhovuje dané norm . Sou asn upozornili,
že se zm nila p íslušná norma tak, že již není povinná certifikace a také nemusí být borháky
z nerezového materiálu. Je tedy otázka zda trvat na drahém nerezu.
Z diskuse vplynulo, že je nutné, aby BK stanovila p esné technické a technologické
požadavky na výrobu jisticích a vrcholových prost edk pro HS. Sou ástí podmínek by
la být i certifikace. P edseda BK V. T šitel slíbil, že toto zpracuje za átkem ledna 2008 a
to ješt p ed zahájením jejich výroby.
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Dodavatelem borhák o pr
ru 10 mm z stává i nadále Raveltik. Objednány budou pouze
v matném provedení. OVK Severní Morava požaduje dodat 50 % bílých.
OVK Severní Morava požaduje prov it možnost výroby borhák oesfpr
ru d íku 12x130
v matném provedení s rýhováním po celém d íku pro pískovcové skály v Beskydách.
Kruhy pro pískovce budou i nadále z nerezu.
Borháky pro pískovcové skály v echách mohou být z pozinkované oceli. Stále je o n velký
zájem, proto bude p edseda CVK spolu s BK pokra ovat v jednáních s Raveltikem, event.
s jiným dodavatelem.
Ceny dotovaných jisticích prost edk jsou beze zm ny, tj. pískovcový kruh stojí 50 K a
borhák 30 K .
Do schválených jisticích prost edk byly dopln ny nýty pro OVK Jižní Morava. D vodem je
požadavek orgán ochrany p írody, aby byly jisticí prost edky v n kterých sektorech
odnímatelné.
edseda BK V. T šitel na základ provedených zkoušek nedoporu uje použití borhák
Kouba v Labských pískovcích.
4) Pln ní rozpo tu za rok 2007
J. Rosol informoval, že erpání schváleného rozpo tu je ohroženo p edevším z toho d vodu,
že nebyla provedena údržba v takovém rozsahu jak bylo jednotlivými OVK plánováno.
V dob konání porady ješt nebyly k dispozici podklady od všech OVK o tom kolik toho
ud lali, resp. jaké odm ny na DPP a ces áky budou nárokovat. Odhad nepln ní byl cca. 200
tis. K .
Proto již byly nakoupeny vrta ky (Praha a St ední echy, SZ ) a úhlové brusky (S. Morava,
Praha a St ední echy), s kterými se p vodn po ítalo až na rok 2008.
Zástupci OVK vysv tlili, že se velmi t žko odhaduje kolik toho bude ud láno, protože to
závisí nap . i na po así, na event. odchodech správc , na stanovisku orgán ochrany p írody
atd.
CVK schválila nákup:
- akumulátorové vrta ky pro subkomisi OVK Severozápadní echy, pro nov vznikající OVK
na Severní Morav (Jeseníky) a další pro Broumovsko,
- 2 náhradních akumulátor pro Labské pískovce,
- akumulátorových úhlových brusek pro Hruboskalsko a Labské pískovce.
Dále byly vzneseny požadavky na nákup vrták pro Dubské skály (5 ks s 2 b ity),
Hruboskalsko (2 ks s 2 b ity), Z. echy (20 ks Hilti), SZ (12 ks Hilti) a Labské pískovce (3
ks Hilti).
Náklady na nákup výše uvedeného materiálu jsou cca. 150 - 200 tis. K a to znamená, že
ne erpání rozpo tu bude minimální. To co se nepoda í nakoupit v t. r. bude p esunuto do
rozpo tu na rok 2008.
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CVK zamítla žádost P. Lisáka o finan ní p ísp vek 10 000 K na 1. díl pr vodce Teplické
skály. D vodem je, že nebyly spln ny podmínky pro jejich poskytnutí – viz r zné. Vzhledem
k tomu, že s uvedenými podmínkami nemohl být autor seznámen v dob vydání však souhlasí
s tím, že v p ípad jejich spln ní ve 2. dílu m že být dotace navýšena o tuto ástku, tj. za oba
díly na 22 tis. K .
5) Požadavky na rok 2008 a p íprava rozpo tu
Byl projednány podklady pro zpracování návrhu rozpo tu CVK. Po diskusi bylo stanoveno
následující:
Na innost všech OVK (ces áky) se op t naplánuje 10 000 K .
V rozpo tu bude op t odm na p edsed m OVK (celkem 40 000 K ) na pokrytí náklad
spojených s inností komise (telefonáty, poštovné, atd.).
isté odm ny za údržbu byly schváleny pro rok 2008 takto:
vým na kruhu – 250 K (beze zm ny),
vým na kruhu nebo osazení kruhu v Moravských oblastech – 130 K (nová položka),
vým na a osazení sla áku – 250 K (beze zm ny),
vým na a osazení borháku – 80 K (beze zm ny),
vým na a osazení nýtu – 50 K (nová položka),
vým na a osazení hrazdi ky – 100 K (beze zm ny),
vým na a osazení dobíráku – 100 K (beze zm ny),
ty ka pro krabici na vrcholovou knížku – 50 K (beze zm ny),
vypln ní vrcholové knížky – 50 K (beze zm ny),
osazení sla ovacího et zu – 50 K (nová položka),
odstran ní kruhu p i rušení cest z rozhodnutí OVK – 250 K (nová položka).
Na návrh J. Baba i bude v rozpo tu rezerva ve výši cca. 10 000 K na odm ny pro leny
OVK za úpravy (aktualizaci) webu Skalní oblasti ve v tším rozsahu. Odm ny budou erpány
podle p edložených požadavk .
V rozpo tu bude 40 000 K jako p ísp vek na vydání pr vodc . Podmínky pro jejich
vyplacení jsou uvedeny v r zném. Zatím jsou evidovány žádosti V. Lisáka a P. Hejtmánka.
Diskutovalo se o tom, zda od autor knižn vydaných pr vodc neodkoupit databázi cest za
rozumnou cenu (nap . 75 halé /cestu, reálná je i 1K /cestu). V tšina se shodla, že za
dodržení ur itých podmínek by to byl krok správným sm rem. S. Šilhán slíbil tuto myšlenku
projednat ve VV, protože tyto odm ny by nebyly z rozpo tu CVK.
edseda CVK vypracuje z podklad od jednotlivých OVK návrh rozpo tu na rok 2008, který
zašle všem na v domí.
6) Web HS Skalní oblasti R
Zden k Strnad podrobn informoval o obsahu a plánovaných zm nách webu Skalní oblasti
R. Požádal, aby p ípadné p ipomínky a nám ty na zlepšení byli zasílány p ímo jemu. Stejn
tak budou vítání další zájemci o práci v redak ním týmu.
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Pro n které OVK je zadávání a aktualizace (nap . údržba) na webu p íliš náro ná, a proto
stále platí, že vše zadá p edseda CVK. K tomu ale pot ebuje podklady.
edseda CVK upozornil, že úloha OVK p i aktualizaci údaj
protože mají nejvíce informací o oblastech.

na webu je nezastupitelná,

7) R zné
a) Školení správc oblastí se bude konat dne 5.4.2008 op t na Škrovád u Pardubic. Školení
se nemusí zú astnit ti, kte í ho již absolvovali. Za organizaci odpovídají p edseda BK a
CVK.
b) CVK projednala stanovisko jednotlivých OVK k povolení magnesia na pískovcových
skalách. Po delší diskusi vyplynulo, že v tšina z p ítomných je pro vypušt ní zákazu
z pravidel s podmínkou, že by o jeho povolení nebo zákazu rozhodovaly p íslušné OVK.
Vypušt ní z pravidel by tedy neznamenalo automatický souhlas s použitím magnesia.
c) Bylo 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.
d)

íští porada se bude konat koncem roku 2008. Pozvánka bude odeslána 2 m síce p ed
datem konání porady.

Zapsal: J. Rosol
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