
Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 8.3.2007 v 1800 hod v hlavní budově 

ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 

 

 
Přítomni: J. Rosol, K. Berndt, J. Masner, L. Tvrdík, J. Puš, T. Kublák, J. Blahůt, F. Mezera, P. Lukačovič, J. Blecha, 

M. Beke, V. Kopecký, J.Polák 

 

Omluveni: F. Vyskočil, V. Ambroz 

 

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze – bez připomínek. Webové stránky nově upraveny i pravidla pro vstup, Takže 

správci smějí jen do svých oblastí 

 

2) Odměny za údržbu ve skalách, tak jak byly navrženy CVK 2.12.2006 zatím neplatí, nebyly odsouhlaseny 

výkonným výborem ČHS. Výkoným výborem nebyl totiž odsouhlasen navrhovaný rozpočet CVK. J. Rosol 

oznámil, že ceny prací budou známé po valné hromadě ČHS. 

 

3) Materiál firmy Raveltik resp. Borháky budou v průběhu března k odebrání, stejně jako chemie. Další upřesnění 

bude domluveno na školení 31.3.2007, kde také dle dohohdy bude možno vyzvednout 50% požadovaných jistících 

prostředků přímo od J. Rosola. Bylo navrženo, aby automaticky na 20 borháků byl fasován 1 vrták. 

 

4) Školení pořádavé V Těšitelem se uskuteční v sobotu 31.3. 2007, od 11.00 hod. v jeho domovské oblasti - lom 

Škrovád v Slatiňanech u Chrudimy. Předpokládaná délka je 3 hod. Školení bude společné pro pískovcové i 

nepískovcové skály. 

 Školení bude společné pro pískovcové i nepískovcové skály. 

 Program je následující:  

1. Schválené jistící a vrcholové prostředky pro rok 2007.  

2. Teoretický výklad k osazení jistících prostředků pomocí chemických malt.  

3. Praktické předvedení a následné testování osazených borháků a pískovcových kruhů.  

4. Geologické podmínky pro osazení jistících prostředků - R. Mikuláš.  

5. Různé.  

Školení by se měli zúčastnit ti správci, kteří se ho nezúčastnili v roce 2006 (seznam je na webu Skalní oblasti, 

Informace VK) a budou v letošním roce měnit jištění. Doprava na školení bude uhrazena podle příslušného 

pokynu ČHS, je třeba však dbát o maximální hospodárnost a pokud možno sloučit více osob do jednoho auta. 

5) Čerpání financí za provedenou výměnu jistících prostředků bude na základě sepsané dohody. Částka bude 

odpovídající fasovanému materiálu. 

 

6) Bylo odsouhlaseno všemi stranami přeposílání zápisů z CVK jednotlivým členům OVK 

 

7) Diskuse 

 

F. Mezera: Oblast Kácov – úprava cesty na nástup pod skály zajištěna materiálem (případné vybudování 30 m 

feraty) byla odsouhlasena konzultace a nárokování finančních prostředků u komise ochrany přírody, dohoda s J 

Pražákem. 

 

 F. Mezera: Oblast Kotýz – výjimka pro lezení bude do podzimu. Pak by mělo nastat pozvolné přejištění. 

 

 J. Rosol: Nový web – je možno vložit fotky, tvořit průvodce, evidence jistících prostředků atd. 

 

8) Bylo stanoveno datum příští OVK na 4.10.2007 od 1800 na témže místě, tj. v budově ČSTV na Strahově. 

 

 

 

Sepsal Karel Berndt 

 

Příloha: Zápis z porady CVK ze dne 2.12.2006 


