Zápis z jednání CVK
konaného v sobotu 07.12.2013 v Praze
___________________________________________________________________________
1. Úvod
Na úvod předseda CVK V. Wolf přivítal všechny přítomné členy CVK, J.Bloudka – předsedu
ČHS a P.Resche – místopředsedu ČHS.
Přítomní členové CVK:
V.Wolf
předseda CVK
P.Weisser
OVK Jižní Morava
K. Berndt
OVK Střední Čechy
M. Brůžková OVK Jižní Čechy
M. RottenbornOVK Západní Čechy
J.Pleticha
OVK Labské pískovce
J. Rosol
OVK Tisá
P. Suchopárek OVK Severozápadní Čechy
O.Cihelna
OVK Dubské skály
P. Waller
OVK Skály na Mužském
R.Meier
OVK Hruboskalsko
Omluvení členové CVK:
J. Babača
V. Skýpala
T. Vlach
P. Novák
L. Abt
J. Škop
R. Živný

OVK Severní Morava
OVK Moravské pískovce
OVK Prachovské skály
OVK Vysočina
OVK Jeseníky a Rychlebské hory
OVK Broumovsko
OVK Lužické a Jizerské hory

Neomluvení členové CVK:
Hosté:
J. Bloudek
P. Resch

předseda ČHS
místopředseda ČHS

Dále provedl seznámení přítomných 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. Kontrola úkolů z minulé schůze CVK
Záchranné boxy ve skalách:
Předseda nedostal vyjádřebí jednotlivých OVK, pro kterou variantu se rozhodly. Žádá o
vyjádření do 28.2.2014. Viz. níže.
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.
Revize pravidel lezení ve skalních oblastech České republiky a pravidel lezení v
pískovcových skalních oblastech v Čechách byly předloženy ke schválení VV, který je
schválil ve znění odsouhlaseném na schůzi CVK bez připomínek. Pravidla lezení pro oblast
Jizerské hory byla z místní OVK zaslána předsedovi CVK dne 5.12.2013, po doladění budou
předána ke schválení na nejbližší VV.
Stanovisko k odvolání J.Měkoty proti zrušení cesty bylo zasláno.
V roce 2012 neproběhlo žádné školení správců skal.
3. Ochrana přírody
Předseda CVK V.Wolf informoval přítomné o stavu vyjednávání na nových výjimkách
v důležitých oblastech.
V roce 2013 byla vyjednána tato nová povolení lezení:
PP Tiské stěny - platnost do konce roku 2017
NPR Jizerskohorské bučiny a ochranné pásmo – platnost do konce roku 2020
NPP Polické stěny – platnost do konce roku 2017
NPR Broumovské stěny – platnost do konce roku 2017
NPR Pulčín-Hradisko, Pět kostelů – platnost do konce roku 2017
PP Stříbrný vrch – platnost do konce roku 2023
PP Váňův kámen – platnost do konce roku 2020
PR Údolí Jizery – platnost do konce roku 2018 (dosud nenabylo právní moci)
NPR Adršpašsko-teplické skály – dosud běží správní řízení
V roce 2013 skončilo povolení lezení také pro:
NPR Děvín-Kotel-Soutěska (Martinka + Obří kámen, Trůn) - o nové povolení bude zažádáno,
připraví OVK Jižní Morava.
Ochranné pásmo NPR Vývěry Punkvy – nebude žádáno
Další činnost v oblasti OP v roce 2013
Bylo ukončeno odvolací řízení týkající se PR Prokopské údolí v Praze, povolení z roku 2010
zůstává v platnosti.
V průběhu roku byly řešeny prvovýstupy v NP České Švýcarsko (souvislost s nově vydaným
průvodcem Jetřichovicko, který obsahuje nepovolené skály a cesty) a sanace v Labském údolí
ohrožující Žlebskou jehlu. Jednání v obou záležitostech nejsou uzavřena.
Po dohodě s J. Huškem z AOPK byla zpracována analýza právních a věcných aspektů
povolení lezení, která byla předána AOPK, s cílem diskutovat problematické záležitosti a
perspektivně dosáhnout změn ve věcném přístupu i právním rámci OP ve vztahu
k horolezectví.

V roce 2014 bude třeba žádat o nová povolení pro oblasti Moravského Krasu:
NPP Stránská skála
NPR Býčí skála
NPP Rudické propadání
NPR vývěry Punkvy
Větší množství nových povolení bude nutno vyjednat v roce 2015.
4. Požadavky jednotlivých OVK na materiál na rok 2014, stav skladu materiálu konec
roku 2013, způsob objednávání a vydávání materiálu na rok 2014, rozpočet komise na
rok 2014
Předseda komise seznámil zúčastněné se stavem objednávání materiálu na rok 2014, kdy
každému předsedovi byl doručen soubor se seznamem jednotlivých materiálů a bylo potřeba
ho vyplnit formou doplnění požadovaného množství na výměny a prvovýstupy v dané OVK.
K termínu konání schůze obdržel předseda komise požadavky od všech OVK s výjimkou
OVK Jeseníky a Rychlebské hory, kde předseda OVK slíbil dodat tyto podklady do 9.12.2013
a OVK Vysočina, která bude zaurgována.
Způsob zasílání materiálu v roce 2014 shodný jako v roce 2013: 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.
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. Z důvodu maximálního vyprázdnění skladů budou rozeslány ještě některé dílčí
výdejky na rok 2014 v prosinci roku 2013. Hlavní rozesílání pak bude probíhat v průběhu
března a dubna roku 2014.
Dále podal předseda komise informace o návrhu rozpočtu na rok 2014. Letos zazněl
požadavek ze strany VV ČHS na zaslání návrhu rozpočtu do 11.11.2013 tak, aby ho bylo
možno projednat na VV dne 18.11.2013. Předseda komise navrhl rozpočet na rok 2014
v celkové částce přibližně stejné jako v roce 2013. Podle zaslaných požadavků na materiál od
jednotlivých OVK by měla být navrhovaná výše rozpočtu v celkové částce 1 789 600,- Kč
dostačující.
5. 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 31.12.2013. Případná školení budou
realizována po dohodě s jednotlivými OVK přímo v jejich regionech, předběžně se počítá se
školením správců pro OVK Jizerské hory, OVK Skály na Mužském a OVK Dubské skály.
Školení zajistí V.Wolf ve spolupráci s V.Těšitelem z metodické komise.
6. Odvolání Tomáše Závody proti rozhodnutí Oblastní vrcholové komise Broumovsko o
neuznání prvovýstupů v oblasti Křížového vrchu.
CVK projednala Odvolání Tomáše Závody proti rozhodnutí Oblastní vrcholové komise
Broumovsko o neuznání prvovýstupů v oblasti Křížového vrchu. Z předložených materiálů

vyplývá, že Tomáš Závoda nepostupoval v souladu s tehdy platnými pravidly lezení v
pískovcových skalních oblastech v Čechách. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Pro zamítnutí odvolání T.Závody hlasovalo 11 přítomných členů CVK, zdržel se hlasování:0,
proti zamítnutí:0.
CVK jednomyslně odmítla odvolání T.Závody proti rozhodnutí Oblastní vrcholové komise
Broumovsko o neuznání prvovýstupů v oblasti Křížového vrchu a podpořila stanovisko OVK
Broumovsko. Současně pověřila předsedu CVK, aby v tomto smyslu informoval T. Závodu.
7. Odvolání D.Hőlzla proti vyloučení z OVK Tisá.
Dne 6.12.2013 zaslal D.Hőlzl předsedovi CVK žádost o stažení tohoto bodu z jednání CVK
s tím, že došlo k dohodě a ke smíru. CVK tedy tímto bodem vůbec nezabývala. Předseda
OVK Tisá zažádá D.Hőlzla, aby předložil přehled materiálu využitého na Sněžníku od roku
2010. Žádost D.Hőlzla o stažení tohoto bodu z programu CVK bude přiložena jako
samostatný soubor při rozeslání zápisu jednotlivým členům CVK.
8. Diskuze se členy VV ČHS.
V úvodu diskuze předal předseda CVK slovo předsedovi ČHS J Bloudkovi, který poděkoval
členům CVK za jejich práci a zdůraznil její přínos pro členskou základnu, dále ve svém
příspěvku seznámil komisi se stavem financování sportu v ČR jako takového a se změnami,
které se ve způsobu financování chystají. Vyjádřil přesvědčení, že se podaří udržet
životaschopný, vyrovnaný a stabilní rozpočet i na příští rok.
Předseda CVK V.Wolf se vyjádřil k fungování systému SO, sdělil, že je naprosto
neakceptovatelný stav, kdy předseda CVK v rozporu s platnou smlouvou nemá příslušná
práva do systému a správce systému nereaguje na oficiální korespondenci o sjednání nápravy
a zaujímá pozici mrtvého brouka. Sdělil, že SO nepovažuje za těchto podmínek za součást
webu ČHS a nebude se správcem systému dále spolupracovat a v systému bude používat
minimum modulů nutných ke své činnosti a to až do vyřešení nastalé situace.
Poté se v široké diskuzi vyjádřili k dané problematice všichni ostatní předsedové OVK
přítomní na zasedání.
J.Bloudek na dotaz komu patří data v databázi sdělil, že data jsou vlastnictvím ČHS, prostředí
je vlastnictvím správce systému. Problém vidí v údržbě a doplňování databáze v případě, že
bude pod jiným správcem systému. Zmínil i finanční dopady takovéto razantní změny.
Po další diskuzi přijala CVK následné usnesení:
CVK žádá VV ČHS o vytvoření pracovní skupiny za účelem změny správce systému SO tak,
aby prostředí a databáze byly majetkem ČHS a vše bylo umístěné na serveru ČHS.
Pro: 10
Zdržel se: 1
Proti 0
CVK pověřila zastupováním komise v pracovní skupině V. Wolfa a K.Berndta.
Pro: 9
Zdržel se: 2
Proti 0
Poznámka: Za VV ČHS budou v pracovní skupině J.Bloudek a P.Resch.
10.Ostatní, diskuze
Předseda CVK V.Wolf oznámil členům komise svoji rezignaci na funkci předsedy do VH
2014 s tím, že dokončí výdeje materiálu, objednávky a inventury za rok 2013, připraví nový
rozpočet na rok 2014 a zajistí objednání materiálu na novou sezónu tak, aby nedošlo ke

zbytečným prodlením. Dále přislíbil spoluúčast na dořešení rozeběhnutých záležitosti (např.
Sanace Žlebské jehly apod.).
Sdělil, že komisi vede již šestým rokem a cítí určitou únavu z neustále se opakujících
problémů, zejména záležitosti kolem SO (kde nemůže některé věci plnohodnotně provádět
z důvodu nepřidělení administrátorských práv), okolo materiálů pro prvovýstupce, z nichž
někteří mají představu, že jejich požadavky musí vyřešit okamžitě a dalších záležitostí.
Předseda komise dále sdělil, že cítí, že nastal čas pro změnu a nový impuls pro práci komise.
P.Resch sdělil, že VV uvažuje z důvodu množství práce ve vedení komise vypomoci podle
finančních prostředků dalším profesionálním pracovníkem a pomoci předsedovi komise
zejména s administrativní rutinní prací tak, aby předseda komise měl více času na tvůrčí práci
a důležitější úkoly.
Předseda CVK V.Wolf navrhl jako svého zástupce na místo předsedy K.Berndta, který je
v současnosti předsedou OVK Praha a Střední Čechy a členem VV ČHS.
Po diskuzi nad návrhem a vyjádření se jednotlivých členů CVK, proběhla volba nového
předsedy CVK.
Pro: 10
Zdržel se: 1
Proti: 0
Karel Berndt byl zvolen novým předsedou CVK.
M.Brůžková přednesla problémy s dojišťováním cest v oblasti Sokolčí v Jižních Čechách.
Z následné diskuze vyplynulo, že bude nutno postupovat případ od případu individuálně a to i
s ohledem na význam lokality a její status z hlediska OP.
CVK dále diskutovala problémy týkající se boulderingu, který se v některých oblastech stává
palčivou otázkou. Jednotliví členové CVK zastávají naprosto odlišné postoje od
nezastupování boulderingu až po jeho zahrnutí do pravidel lezení. Z diskuze vyplynulo, že
tuto záležitost bude nutno řešit vždy s ohledem na místní podmínky. Velice specifickou
záležitostí je bouldering v pískovcových oblastech v Čechách, kde by bouldristi měli ctít
vyjednané výjimky, pravidla (Labák, Broumovsko) a charakter pískovcových oblastí (např.
Dubské skály, kde je provozování této aktivity z důvodu měkkosti materiálu naprosto
nevhodné). Do budoucna bude nutno naformulovat základní pravidla pro provozování
boulderingu v pískovcových i nepískovcových ZCHÚ a zvýšit osvětu v těchto kruzích tak,
abychom eliminovali případná omezení provozování lezení ze strany orgánů OP.
11. Závěr
Příští jednání CVK bylo předběžně dohodnuto na konec listopadu 2013, na Strahov v Praze.
Nový předseda CVK může určit jiný termín.
Předseda CVK poděkoval všem za účast a jednání CVK ukončil.

V Praze dne 07.12. 2013
Za CVK zapsal Vladimír Wolf
Příloha: mail D.Hőlzla ze dne 6.12.2013

