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Zápis z jednání CVK

konaného v sobotu 26.11.2011 v Praze
___________________________________________________________________________

1. Úvod

Na úvod p edseda CVK V. Wolf p ivítal všechny leny CVK.

ítomní lenové CVK:
V.Wolf edseda CVK
J. Baba a  OVK Severní Morava
J.Pleticha OVK Labské pískovce
J. Rosol OVK Tisá
J. Škop OVK Broumovsko
K. Berndt  OVK St ední echy
L. Abt OVK Jeseníky a Rychlebské hory
M. Rottenborn OVK Západní echy
M. Br žková OVK Jižní echy
O.Cihelna  OVK Dubské skály
P. Novák OVK Vyso ina
P. Waller  OVK Skály na Mužském
R.Meier OVK Hruboskalsko

Omluvení lenové CVK:
V. Skýpala  OVK Moravské pískovce
P.Weisser  OVK Jižní Morava
T. Vlach OVK Prachovské skály
V. Janko OVK Jizersko-Lužické hory
P. Suchopárek OVK Severozápadní echy

Neomluvení lenové CVK:

Hosté:
O. Kilián OVK Vyso ina

Seznámení s programem sch ze a po adím projednávaných bod . P edseda CVK zkonstatoval, že
sch ze CVK je usnášení schopná, nebo  je p ítomna více než polovina len  komise.

2. Zm ny v jednotlivých OVK
K 30.11.2011 hodlá skon it ve funkci p edsedy OVK Jizersko-Lužické hory V. Janko dosud se za

j nepoda ilo najít kandidáta, který by byl ochoten funkci p edsedy komise vykonávat. Díl í
problémy se správci skal v této komisi na Novoborsku a Panteonu se poda ilo vy ešit.

3. Rozpo et na rok 2011, výhled na rok 2012
edseda CVK informoval o stavu erpání finan ních prost edk  z rozpo tu komise za rok 2011,

da í se zajiš ovat prost edky jak na nákup pot ebného materiálu, tak i na odm ny za práci.
Pro rok 2012 lze o ekávat zhruba stejnou výši finan ních prost edk  do rozpo tu komise jako
v roce 2011, což by mohlo po ur ité redukci n kterých požadavk  vést k vyrovnanému hospoda ení
komise..



2

4. Informace o stavu skladu a distribuci jistících prost edk  na rok 2011 - 2012
tšina zásob jistících prost edk  byla odebrána, ve sklad  jsou jen minimální zásoby n kterých

typ  borhák  a kruh , lepidla byla nakupována postupn  tak, aby nez stala na sklad . Velkým
problémem bylo nedodání vrcholových krabic od výrobce, pro p íští rok bude tento výrobce
nahrazen jiným a krabice budou vyrobeny již na ja e. Výroba materiál  od firmy Raveltik na rok
2012 bude objednána ješt  v prosinci tak, aby je jednotlivé komise dostaly ješt  p ed sezónou.
Rozhodující množství borhák , kruh , pískovcových borhák  a n kterého pomocného materiálu
bude zasíláno p ímo od výrobce. Z centrálního skladu ze Strahova budou zasílána pouze lepidla,
vrtáky a další drobný materiál, pop ípad  materiál pro prvovýstupy. Vrta ky, akumulátorové flexy
apod. si vyzvednou p edsedové jednotlivých komisí p ímo na sekretariát  (podepisuje se smlouva
o výp ce) a je nutno doplnit požadavky jednotlivých komisí na p íští rok do 28.11.2011.
Lepidla budou kupována t sn  p ed zahájením prací v ur itém množství tak, aby u nich z stávala,
co nejdelší záru ní lh ta, ve skladu jich bude pouze minimální množství.
Vrtáky, istící kartá e apod. pat í do kategorie spot ebního materiálu a není nutno je vracet.
Životnost vrták  se odvíjí od kvality vrtaného materiálu (buližníky, žula, pískovec, vápenec),
u vrta ek ovliv uje jejich životnost hlavn  délka a pr r používaných vrták .

5. Požadavky jednotlivých OVK na materiál na rok 2012.
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 p ípadné dop esn ní požadavk  maximáln  do ned le 27.11.2011 do ve era, pokud tak neu iní,
má se za to, že platí požadavky, které odevzdali a podle nich bude sestaven rozpo et na rok 2012.
Z velkých oblastí chybí požadavky OVK Severozápadní echy, OVK Broumovsko, OVK Praha a
St ední echy.

tší nároky na množství jišt ní do oblastí mají pouze dv  OVK a to Hruboskalsko a Labské
pískovce, ostatní komise se pohybují ve výši svých požadavk  na materiál v obdobném množství
jako v roce 2011.
V diskuzi zazn l požadavek na lepší evidenci jednotlivých prvovýstupc  a nahlášení p edsed m
jednotlivých OVK, kte í prvovýstupci hodlají materiál uplatnit v jimi spravovaných oblastech.

6. Projednání odvolání Ji ího Malíka proti zrušení cesty Hla ák na Chrámových st nách
v Teplických skalách OVK Broumovsko.

edseda CVK rozeslal p edem všem len m CVK odvolání Ji ího Malíka proti zrušení cesty
Hla ák na Chrámových st nách v Teplických skalách OVK Broumovsko (10 stran A4). P edseda
CVK dal úvodní slovo J. Škopovi z OVK Broumovsko, který objasnil stanovisko OVK  a d vody,
které vedly OVK Broumovsko ke zrušení této cesty. Poté byla zahájena diskuze k danému tématu,
kde jednotliví lenové CVK vyjad ovali sv j názor k dané v ci. Po diskuzi a vyjasn ní si postoj
jednotlivých len  CVK p ednesl p edseda návrh otázky k hlasování. Text otázky pro hlasování:
Kdo je pro potvrzení rozhodnutí OVK Broumovsko a pro zamítnutí odvolání Ji ího Malíka proti
zrušení cesty Hla ák na Chrámových st nách v Teplických skalách.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdržel se hlasování  2

CVK potvrdila rozhodnutí OVK Broumovsko o zrušení cesty Hla ák na Chrámových st nách
v Teplických skalách.
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7. Školení správc
V letošním roce prob hla dv  školení správc  skal a to v dubnu 2011 na Škrovád  a na konci
ervence 2011 v Labském údolí. Vzhledem k tomu, že v tšina správc  byla v minulosti proškolena

a ze strany jednotlivých komisí nejsou požadavky na další hromadné proškolování, budou p ípadná
školení realizována po dohod  s jednotlivými OVK p ímo v jejich regionech. Pravidelná školení na
Škrovád  se po ínaje rokem 2012 nebudou realizovat.

8. Revize Pravidel lezení
len m CVK byly p edloženy návrhy na úpravu pravidel pro lezení ve skalních oblastech R

(nepísky) a pravidel lezení v oblasti Jizerské hory. P edseda CVK požádal J. Baba u, jako hlavního
autora, o celkový pohled na možnou revizi nepískovcových pravidel tak, aby bylo možno toto

edložit len m CVK ke koresponden nímu hlasování, stejn  tak budou p edložena ke
koresponden nímu hlasování dopln ná pravidla pro Jizerské hory. lenové pískovcových oblastí
byli požádáni o celkovou revizi stávajících pravidel. Zde je d ležité, aby se mezi sebou dohodli
zejména zástupci t ech nejv tších pískovcových oblastí a to Broumovska, Hruboskalska a Labáku.

9.Ostatní, diskuze
V. Wolf: Seznámil s možností grant  na rok 2012.
O.Cihelna: Požádal o aktualizaci adresá e len  CVK tak, aby byl podrobn jší a obsahoval
i telefonní ísla na jednotlivé p edsedy OVK.
Dotaz na to jak je možné zajistit výrobu informa ních tabulí do jednotlivých oblastí. Zatím pro tyto
tabule nebylo stanoveno, jak mají p esn  vypadat, budou se lišit podle lokalit a výroba bude tedy
individuální. Projednání osazení t chto tabulí s p íslušnými orgány bude muset zajistit p íslušná
komise vždy sama.
Dotaz na Klettergarden – v sou asnosti vzniká pouze pilotní projekt v Alkazaru a nejsou vytipovány
další lokality.
Dotaz na to, zda by nebylo možné po ídit za ízení pro zam ení sou adnic GPS – zejména pro
jednotlivé v že v rozlehlých pískovcových oblastech. V jakém formátu GPS zam ovat, dohodnout
se na jednom a v n m zadávat všechny sou adnice.
O.Cihelna, P.Novák: Do ešit pr kazky pro správce skal tak, aby se mohli v p ípad  pot eby
prokázat.

10. Záv r
íští jednání CVK bylo p edb žn  dohodnuto na listopad 2012, p edb žn  na Strahov v Praze.

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

V Praze dne 26.11. 2011

Za CVK zapsal Vladimír Wolf


