Zápis z jednání CVK
konaného v sobotu 24.11.2012 v Praze
___________________________________________________________________________
1. Úvod
Na úvod předseda CVK V. Wolf přivítal všechny přítomné členy CVK, dále pak MUDr.
J.Kubalovou – zástupce LK ČHS, J.Šťastného – člena VV ČHS, P.Resche – místopředsedu
VV ČHS, paní B.Valentovou – tajemnici ČHS
Přítomní členové CVK:
V.Wolf
předseda CVK
P.Weisser
OVK Jižní Morava
L. Abt
OVK Jeseníky a Rychlebské hory
K. Berndt
OVK Střední Čechy
M. Brůžková OVK Jižní Čechy
M. RottenbornOVK Západní Čechy
J.Pleticha
OVK Labské pískovce
J. Rosol
OVK Tisá
J. Škop
OVK Broumovsko
P. Suchopárek OVK Severozápadní Čechy
O.Cihelna
OVK Dubské skály
P. Waller
OVK Skály na Mužském
R.Meier
OVK Hruboskalsko
R. Živný
OVK Lužické a Jizerské hory
Omluvení členové CVK:
J. Babača
V. Skýpala
T. Vlach
P. Novák

OVK Severní Morava
OVK Moravské pískovce
OVK Prachovské skály
OVK Vysočina

Neomluvení členové CVK:
Hosté:
P. Resch
J. Šťastný
B. Valentová
J. Kubalová
Z. Strnad
L. Vőrős

místopředseda VV ČHS
člen VV ČHS
tajemnice ČHS
předseda LK ČHS
správce SO, člen OVK Hruboskalsko
člen OVK Severozápadní Čechy

Seznámení s programem schůze a pořadím projednávaných bodů. Předseda CVK
zkonstatoval, že schůze CVK je usnášení schopná, neboť je přítomna více než polovina členů
komise.

2. Záchranné boxy ve skalách
Tajemnice B.Valentová na úvod vysvětlila důvody, proč došlo k návrhu na umístění
záchranných boxů do jednotlivých skalních oblastí. Na základě jejího podnětu navrhla
Lékařská komise v čele s MUDr. J. Kubalovou možnosti výbavy a obsahu záchranných boxů.
Dále MUDr. J. Kubalová podrobně seznámila všechny přítomné se způsobem záchrany ze
strany zdravotní služby při úraze (pro ZS je nejlepším řešením, když ohlašovatel úrazu volá
přímo 155).
Z.Strnad seznámil všechny přítomné s tím jaké jsou dnes možnosti spolupráce s IZS
v návaznosti na web SO (na webu je to řešeno přes IZS 112).
V následné diskuzi si MUDR J. Kubalová a Z.Strnad vyjasnili možnosti spolupráce na
sjednocení obou variant a budou toto řešit spolu napřímo.
Dále se v diskuzi k těmto boxům vyjadřovali jednotliví členové CVK, na jejich vhodnost a
možnosti umístění panují různé názory od pozitivních až po odmítavé.
Jedním s problémů s boxy a z toho vyplývající další práce pro členy OVK v jednotlivých
oblastech je jejich průběžná kontrola včetně doplňování či výměny zdravotnického materiálu.
Dále v diskuzi zazněly problémy s předáváním informací při úraze mezi lezci a záchrannou
službou, neboť neexistuje centrální jednotný systém a v každém kraji je to trochu odlišné,
z toho vyplývá odlišná domluva se záchrannou službou konkrétního kraje.
Závěrem byly definovány tři možnosti přístupu jednotlivých OVK k záchranným boxům:
A. Ve skalní oblasti nebude systém záchranných boxů vůbec řešen
B. Ve skalní oblasti bude řešen systém pouze ve smyslu záchranného bodu (určení
polohy – bodu, kam má dojet záchranná služba)
C. Ve skalní oblasti bude systém záchranných boxů řešen (tj. bude umístěn záchranný
box bez nosítek se základním vybavením zdravotnickým materiálem a určením polohy
stejně jako u bodu B)
Z diskuze vyplynul následující úkol pro jednotlivé OVK: Písemně sdělit předsedovi CVK,
kterou z výše uvedených variant chtějí ve skalních oblastech spadajících pod jejich působnost
dle specifik jednotlivých oblastí.
Termín zaslání předsedovi CVK: 15.1.2013
Pro připomenutí problematiky budou zaslány odpovědi jednotlivých OVK z dotazníku
z června roku 2012.
3. Ochrana přírody
Tajemnice ČHS B.Valentová informovala přítomné o stavu vyjednávání na nových výjimkách
v důležitých oblastech.
Na Broumovsku končí platnost výjimky rokem 2012, v současné době probíhají jednání o
nové výjimce tak, aby vše proběhlo do zahájení sezóny 2013.
V NPR pravý břeh Labe byla nově vyjednána výjimka na pět let.
V NPR Pulčínské skály na Vsetínsku, skončila výjimka rokem 2012, na začátku roku 2013
proběhne vyhodnocení vlivu horolezecké činnosti ve spolupráci s OP a bude zažádáno o
novou výjimku tak, aby platila od zahájení sezóny 2013(červenec).
V diskuzi bylo zkonstatováno, že obecně je dobrá spolupráce s OP v jednotlivých CHKO a
NP, kde jsou pracovníci státní správy dobře obeznámeni se zákony a umí se v nich dobře
orientovat. Obecně složitější je situace u jednotlivých krajských úřadů, kde úředníci většinou
z neznalosti stanovují někdy až zbytečně tvrdé podmínky, za kterých se horolezecká činnost
provozuje velmi obtížně a vyjednat výjimku bývá značně obtížné.

4. Stav skladu materiálu konec roku 2012, způsob objednávání a vydávání materiálu na
rok 2013, rozpočet komise na rok 2013
Předseda CVK podal informace o stavu skladu před koncem roku, kdy většina materiálu je
vyčerpána a na skladě zůstávají pouze zbytky některých jistících prostředků a ostatního
materiálu.
Dále předseda komise seznámil zúčastněné se způsobem objednávání materiálu na rok 2013,
kdy každému předsedovi byl doručen soubor se seznamem jednotlivých materiálů a je potřeba
ho vyplnit formou doplnění požadovaného množství na výměny a prvovýstupy v dané OVK.
Tento soubor obsahuje přesné označení materiálů tak, aby je bylo možno objednat bez toho,
že bude nutno upřesňovat jednotlivé typy zejména, jistících prostředků, neboť v minulosti se
stávalo, že materiál nebyl přesně specifikován a bylo nutno jej dodatečně upřesňovat, což
komplikovalo jak sestavování rozpočtu na další rok, tak i přípravu objednávek materiálu.
Předseda požádal zúčastněné, aby maximálně využili těchto formulářů, což napomůže
lepšímu stanovení potřeb do rozpočtu komise na rok 2013.
Způsob zasílání materiálu v roce 2013 bude následující: Jistící materiál na výměny bude
rozesílán od Lanexu přímo na adresy jednotlivých OVK, ostatní materiály budou rozesílány
od jednotlivých výrobců přes sklad ČHS na Strahově opět na jednotlivé OVK. Materiál pro
prvovýstupce bude řešen v maximální možné míře přes příslušné OVK, které si budou tento
materiál nárokovat tak, aby bylo možno kvalitně sestavit rozpočet. Vynímečně se může
materiál na prvovýstupy objednat přímo, v tom případě však předseda CVK podá informace
příslušnému předsedovi OVK a dohodne se s ním, zda-li je možné prvovýstupci materiál
zaslat. Současně budou předsedům jednotlivých OVK zasílány aktuální ceny jednotlivých
nejdůležitějších materiálů pro prvovýstupce.
Z diskuze vyplynul následující úkol:
Jednotlivé OVK zašlou předsedovi CVK adresu, na kterou chtějí objednaný materiál zasílat.
T: 31.12.2012
5. Revize pravidel lezení
A. Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky
Předseda komise měsíc před termínem schůze rozeslal všem členům CVK drobné úpravy
stávajících Pravidel lezení ve skalních oblastech České republiky. V úvodním slovu předseda
shrnul navrhované drobné úpravy a požádal o diskuzi nad nimi. Vzhledem k tomu, že nebyly
žádné další podněty a připomínky, bylo přistoupeno k hlasování o navrhované úpravě
pravidel.
Výsledek hlasování: Drobné úpravy stávajících Pravidel lezení ve skalních oblastech České
republiky byly schváleny CVK jednomyslně.
Pro: 14
Zdržel se: 0
Proti: 0
B. Pravidla lezení pro oblast Jizerské hory
Návrh pravidel lezení pro oblast Jizerské hory zaslal předseda CVK nazpět OVK Lužické a
Jizerské hory k dopracování tak, aby svou strukturou odpovídaly Pravidlům lezení ve skalních
oblastech České republiky a Pravidlům lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách.
V diskuzi se většina členů CVK shodla na tom, že se jedná o místní lokální pravidla a je plně
v kompetenci příslušné OVK Lužické a Jizerské hory tato pravidla dopracovat s tím, že
členové CVK se již dále těmito pravidly zabývat nebudou.
Z diskuze vyplynul následující úkol:
CVK pověřuje OVK Lužické a Jizerské hor k vypracování pravidel pro oblast Jizerské hory a
předložení jejich konečné podoby přes předsedu CVK ke schválení VV ČHS.

Výsledek hlasování: CVK pověřila OVK Lužické a Jizerské hor k vypracování pravidel pro
oblast Jizerské hory a předložení jejich konečné podoby přes předsedu CVK ke schválení VV
ČHS.
Pro: 13
Zdržel se: 0
Proti: 1
C. Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách
Předseda komise měsíc před termínem schůze rozeslal všem členům CVK návrh Pravidel
lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách, který zpracovaly ve vzájemné
součinnosti OVK Broumovsko, OVK Hruboskalsko a OVK Labské pískovce. V úvodním
slovu předseda shrnul návrh těchto pravidel, vysvětlil své návrhy na doplnění a úpravu
pravidel a požádal o diskuzi k jednotlivým bodům. Z diskuze vyplynuly následující úpravy
návrhu Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách:
Článek 3 Fixní jištění, odstavec (1), Nově navržené znění: Fixní jištění a slaňovací body
zanechané ve skále, jakož to i způsob jejich osazení, musí odpovídat příslušným normám ČSN (EN),
technickým listům příslušného výrobce a požadavkům Bezpečnostní komise ČHS pro danou oblast a
daný typ skály.

Výsledek hlasování: Byla přijata změna článku 3, odstavec (1) ve výše uvedeném znění.
Pro: 13
Zdržel se: 1
Proti: 0
Článek 3 Fixní jištění, odstavec (4) v původním znění: Za způsob a volbu použitého fixního
jištění a slaňovacího bodu odpovídá ten, kdo jej osadil.
Návrh: Zrušit tento odstavec bez náhrady.
Výsledek hlasování: Zrušen výše uvedený odstavec (4) článku 3.
Pro: 13
Zdržel se: 1
Proti: 0
Článek 5.4 Umístění fixních jištění, odstavec (4) , Nově navržené znění: Použita smí být pouze
fixní jištění, jejichž pevnost a míry odpovídají příslušným normám ČSN (EN), technickým listům
příslušného výrobce a požadavkům Bezpečnostní komise ČHS pro danou oblast a daný typ skály.
Pokud je fixní jištění umístěno pouze provizorně, není cesta považována za dokončený prvovýstup a
lezec je povinen jí označit v souladu s čl. 6.1 odst. 1. Za tímto účelem smí být fixní jištění po ukončení
prvovýstupu dosaženo slaněním nebo s jištěním ze shora a staré fixní jištění smí být použito jako
záchytný bod. To samé platí, pokud byl prvovýstup jištěn na navrtáváku. Díry na fixní jištění, do
kterých nebylo žádné zatlučeno, a díry po vyměněných fixních jištěních se musí okamžitě uzavřít.

Výsledek hlasování: Byla přijata změna článku 5.4, odstavec (4) ve výše uvedeném znění.
Pro: 13
Zdržel se: 1
Proti: 0
Článek 7 Další pravomoci OVK, odstavec 1), Nově navržené znění: Příslušné OVK mohou
Pravidla zpřísnit, nebo mohou udělit výjimky tam, kde je to v Pravidlech výslovně uvedeno. OVK musí
o zpřísnění neprodleně informovat Centrální vrcholovou komisi, která zajistí dostupnost těchto
informací pro členy ČHS.

Výsledek hlasování: Byla přijata změna článku 7, odstavec 1) ve výše uvedeném znění.
Pro: 13
Zdržel se: 1
Proti: 0
Doplnění článku 8 Dohled nad dodržováním Pravidel, odstavec (1) v následujícím znění:
Dohled nad dodržováním těchto pravidel přísluší všem lezcům, kteří jsou povinni upozornit na jejich
porušování místní OVK, případně správce skal.

Výsledek hlasování: Bylo přijato doplnění článku 8, odstavec (1) ve výše uvedeném znění.
Pro: 12
Zdržel se: 1
Proti: 1
Po schválení dílčích změn (pozměňovacích návrhů) bylo přistoupeno k hlasování o
navrhované úpravě Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách jako celku.
Výsledek hlasování: Nové znění Pravidel lezení v pískovcových oblastech v Čechách bylo
CVK schváleno.
Pro: 12
Zdržel se: 1
Proti: 1
Předseda CVK zašle odsouhlasené návrhy úpravy pravidel prostřednictvím tajemnice ČHS
k odsouhlasení na nejbližší zasedání VV ČHS. Po schválení VV ČHS(vnitřní směrnice) zajistí
jejich vystavení na webu ČHS.
6. Diskuze se členy VV ČHS.
V úvodu předal předseda CVK slovo místopředsedovi ČHS P.Reschovi, který se ve svém
projevu zaměřil zejména na vztah mezi novým VV a CVK. Požádal o častější setkávání se
s jednotlivými členy CVK a o předávání podnětů pro nový VV ČHS tak, aby vzájemným
spolupůsobením docházelo k neustálému zlepšování podmínek pro provozování lezení
v jednotlivých oblastech.
J. Pleticha kritizoval nešťastně napsaný článek o lezeckém meetingu na pískovcových skalách
na Broumovsku, který se pořádal pod záštitou ČHS a o nevhodně vedené debatě pod tímto
článkem.
J.Škop uvedl, že nebyl o této akci řádně informován.
Podle zástupců VV byl o této akci podrobněji informován P.Hrubý, který je členem OVK
Broumovsko.
Z diskuze vyplynul závěr, že by podobné akce v budoucnosti měly být předem řádně
konzultovány s příslušnou OVK a měl by být vždy podrobně informován zejména předseda
příslušné komise, který dál případně určí další osoby pro komunikaci.
Dále z diskuze se členy VV vyplynul požadavek na podrobnější rozčlenění rozpočtu komise
tak, aby bylo patrné a dohledatelné, kolik peněz z rozpočtu komise jde do jednotlivých
skalních oblastí.
7. Odvolání J.Měkoty proti rozhodnutí OVK Lužické a Jizerské hory o zrušení cesty
Chytač snů Xa v pískovcové oblasti Svojkov.
Předseda CVK zahájil diskuzi ohledně rozhodnutí OVK Lužické a Jizerské hory, kdy
jednotliví členové prezentovali své názory a stanoviska. Po ukončení diskuze bylo
naformulováno a schváleno následné usnesení CVK:
CVK potvrzuje rozhodnutí OVK Lužické a Jizerské hory o zrušení cesty Chytač snů Xa
v pískovcové oblasti Svojkov, která byla provedena v rozporu s platnými Pravidly lezení
v pískovcových skalních oblastech v Čechách. J. Měkotovi se ukládá uvést skálu do
původního stavu. V databázi na webu SO ČHS bude tato cesta zrušena s komentářem.
Pro: 14
Zdržel se: 0
Proti: 0

8. Školení správců
V letošním roce neproběhlo žádné školení správců skal. Vzhledem k tomu, že většina správců
byla v minulosti proškolena, žádá předseda CVK, aby ze strany jednotlivých OVK byly
nahlášeny požadavky na další proškolování do 31.12.2012. Případná školení budou
realizována po dohodě s jednotlivými OVK přímo v jejich regionech.
9. web SO
Administrátor webu SO Z.Strnad zašle podrobnější informace ohledně fungování a změn na
webu SO přímo jednotlivým předsedům OVK elektronicky. Vzájemná komunikace mezi
administrátorem webu SO a jednotlivými předsedy či dalšími zástupci jednotlivých OVK
bude probíhat elektronicky.
10.Ostatní, diskuze
Po dohodě bylo od závěrečné diskuze upuštěno.
11. Závěr
Příští jednání CVK bylo předběžně dohodnuto na konec listopadu 2013, na Strahov v Praze.
Předseda CVK poděkoval všem za účast a jednání CVK ukončil.

V Praze dne 24.11. 2012
Za CVK zapsal Vladimír Wolf

