
Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 27.2.2014 v 1800 hod 
hlavní budova ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 
 
Přítomni: K. Berndt, M. Beke, L. Beke, J. Škarohlíd, F. Mezera, M. Tučka, Z. Ondráček, P. Novák, J. Stanovský, 

V. Kopecký, O. Běhal, M. Mandák, M. Vítězník, M. Mestek 
Omluveni:  
 
 
1) Kontrola zápisu z minulé schůze, průkazy (ČHS) správců skal, distribuce ročenek ČHS. 

2) Záchranné boxy ve skalách – v oblastech nebude řešeno, do budoucna vytipování záchranných bodů. 

3) Granty na údržbu skal a vydávání průvodců: možnost podání do 10.3.2014 

4) Školení správců skal – čtyři členové OVK se neúčastnili proškolení (M. Mandák, M. Mestek,Z. Ondráček, 
J. Stanovský). Letos proběhne v Lužických horách. M. Tučka zjistí stav a případně domluví další školení také 
na Srbsku v termínech 29.3. nebo 26.4.2014. 

5) Požadovaný materiál na rok 2014 bude dodaný na jaře po výrobě, zatím byly předány zbytky z minulého 
roku. Naše oblast dostane část materiálu na výměnu sponzorsky od firmy Singing Rock. 

6) Údržba jištění – průběžně. Dohledávání starých terénů a postupné dokončení výměny jištění na rozdělaných 
skalách - trvá. Vadné jištění v konkrétních cestách je možno i nadále hlásit přes Skalní oblasti, nebo 
jednotlivým správcům! 

7) Na Vltavě v nové oblasti Nečín zmizelo začátkem roku několik nýtů, maillon a řetězů ze slaňáků, zjišťuje se 
stav a možnost náhrady, minimálně u dostupných vrcholů je třeba maillony opět lepit lepidlem na kov. 

8) Pražský magistrát monitoruje sesuvy a řícení skal – proběhne sanace Branických skal, pokračuje monitoring 
stavu na Hlubočepských plotnách a v Divoké Šárce. 

9) Informace o jednotlivých skalních oblastech jsou zatím aktualizovány a zpřesňovány na webu SO. 
Novým členem OVK se stal Michal Mestek, který postupně převezme správcování na Srbsku od J. Rozmajzla, 
nyní zejména Červené převisy, které postupně zkultivuje k lezení ve spolupráci s Berounským oddílem. 

10) Schvalování prvovýstupů – na příští OVK předloží správci skal k projednání seznamy nových cest za celé 
oblasti nebo části, které nejsou v průvodcích (úkol trvá). 
Bílá stěna, Budčice (Posázaví) – P. Novák předal seznamy cest, členové OVK měli možnost oblast navštívit. 
Výstupy byly schválené dle seznamu. 

11) Brigády ve skalách - úklid odpadků, prořez náletových dřevin - lokality a termíny po domluvě se správci skal. 

12) Diskuse: 
Termíny školení a akcí, společná údržba a lezení, představení oblastí. Prořez náletových dřevin u skal, 
ochrana přírody, možnosti správců a místních oddílů. M. Vítězníkovi nechodí hromadné emaily. 

13) Na příští OVK út 25.11.2014 (18:00 Strahov) přinést seznam použitého materiálu a požadavky na další rok. 

 
 
Zapsal: Martin Tučka 


