OVK pro Prahu a střední čechy
zápis z řádné schůze ze dne 20.3.2008
Účast
Přítomní: Libor Tvrdík, Jirka Steebe Belza, Jan Dag Puš, Martin Vítězník, Pavel Novák, Václav
Kopecký, Martin Beke, Jan Polák, František Algena Mezera, Jaromír Masner, Pavel Honzátko, Jiří
Steebe Belza (Opatovický vrch, Skály u Kořenic)
Omluveni: Karel Bentl, Jiří Blecha, Ondra Běhy Běhal
Roman Pešík Péša Roman Skály v údolí Výrovky (obec Doubravčany, Buda, Kouřim),
Neomluveni:,
Jan Blahůt (Bílá skála), Jan Srp (Mrtnická skály), Jakub Stanovský (Babka), Vladimír Střihoun Střihavka
(Skály v údolí Polepky (obec Pašinka)), František Vyskočil (Poříčí nad Sázavou), Petr Lukačovič (Divoká
Šárka), Václav Amroz (Srbsko)

Body jednání
1) Byl bez výhrad byl schválen předchozí zápis.
2) Byl představen nový člen Jiří Steebe Belza, Roman Péša Pešík se omluvil pro nemoc.
3) Ze zápisu CVK (15.12.2007)
1. Sporné hranice OVK řeší mezi sebou. Diskutovali jsme problém západní části Křivokládska.
Martin Beke by měl o tuto oblsat zájem.
2. Nebudou se objednávat stříbrné borháky (již jen barvené).
3. Ceny dotovaných jisticích prostředků jsou beze změny, tj. pískovcový kruh stojí 50 Kč a
borhák 30 Kč.
4. Do schválených jisticích prostředků byly doplněny nýty (s planžetou).
5. Chyby ve svařování Raveltic borháků. Dle bezpečnostní komise není nutné vyměňovat již
osazené jištění a vyfasovaný materiál je možné dále osazovat. Pokud by byl zájem je zde
možnost hromadného převaření již vyfasovaných borháhů.
6. OVK Severní Morava požaduje prověřit možnost výroby borháků o průměru dříku 12x130
v matném provedení s rýhováním po celém dříku. Martin Beke projevil zájem o tyto borháky
pro oblast Přílepská skála.
7. V návrhu rozpočtu na rok 2009 přibyly nové položky:
i. výměna kruhu nebo osazení kruhu v Moravských oblastech – 130 Kč
ii. výměna a osazení nýtu – 50 Kč
iii. osazení slaňovacího řetězu – 50 Kč
iv. odstranění kruhu při rušení cest z rozhodnutí OVK – 250 Kč
v. Plánují se peníze za úpravy (aktualizaci) webu Skalní oblasti ve větším rozsahu. Odměny
budou čerpány podle předložených požadavků.
8. Dotace na nové knižní průvodce jsou možné za podmínek:
i. musí obsahovat jen cesty schválené příslušnou OVK
ii. zveřejnění platných pravidel lezení v plném znění

iii. uveřejnění všech podmínek ochrany přírody
iv. umístění loga ČHS v průvodci
v. fotografie a obrázky nesmí obsahovat věci, které jsou v rozporu s pravidly lezení
9. Diskutovalo se o tom, zda od autorů knižně vydaných průvodců neodkoupit databázi cest za
rozumnou cenu (např. 75 haléřů/cestu, reálná je i 1Kč/cestu).
10. Po delší diskusi vyplynulo, že většina z přítomných je pro vypuštění zákazu z pravidel
s podmínkou, že by o jeho povolení nebo zákazu rozhodovaly příslušné OVK. Vypuštění
z pravidel by tedy neznamenalo automatický souhlas s použitím magnesia.
4) Na školení osazování borháků a kruhů se přihlásilo 8 lidí. Termín viz akce. Cestovné bude
proplaceno pouze členům ČHS.
5) Adresář na skalních oblastech byl upraven do formátu jméno(zav)doména.tld. Telefonní čísla
zůstávají nadále v čitelném formátu. Komu to vadí, ať prosím kontaktuje správce systému.
6) Nový status OVK a CVK je v přípravě (v příloze si můžete prohlédnout jeho pracovní verzi).
Finální verze bude představen na jednání CVK na Škrovádě.
7) Provedli jsme shrnutí akce Alkazar. V cestě Janina byl vadně osazen borhák.
8) Jiří Rosol kočí ve funkci předsedy CVK. Agendu objednávek ateriálu přebírá Jindřich Pražák. V
Praze by měl vzniknout sklad materiálu.
9) Mařenka potřebuje řetěz na zábradlí. Jan Polák dostal ze svazu nerezové řetězy, ale obává se
krádeže. S Jindrem Pražákem bude diskutován postup jak dotovat obyčejný řetěz a jakým
způsobem vrátit nerezové řetězy aby se dali zužitkovat.

Akce
1) Školení osazování borháků a kruhů, Škrovád, 5. 4. 2008 v 11:00 u hospody. Kontaktní osoba:
Libor Tvrdík
2) Osazování Plešivce – výjezdní zasedání. 17. - 18. 5. 2008 spaní v přírodě, stan není potřeba.
Klidná oblast, kdo můžete vezměte vrtačku, hodila by se motorová pila. Doprava vlastní, vlak jede
do Rejkovic, odtud po červené značce cca 2 km. Kontaktní osoba: František Algena Mezera
3) Schůze OVK, 18. 9. 2008 v 18:00, opět v prostorách ČHS na Strahově (Praha). Kontaktní osoba:
Karel Bentl

Úkoly
1) Libor Tvrdík zjistí stav vadně osazeného borháku na Srbsku a stav osazení/neosazení slaňovacích
řetězů a pokusí se ve spolupráci s Václavem Ambrozem (správce oblasti) o nápravu.
•

Aktualizace – vadně osazený borhák byl pouze jeden. Staré jištění doposud nebylo odstraněno,
„Cesta Pro Janu“ tedy zůstává lezitelná.

2) František Algena Mezera zajistí metodické a pevné vedení akce Plešivec. Rozvrhne přesné osazení
jištění a rozdělí práci na konkrétní pracanty, aby nedošlo k partyzánštině jako v Alkazaru.
3) Libor Tvrdík bude urgovat objednaný materiál a objedná materiál pro akci Plešivec. Dodá
vrcholové knížky (pokud budou) aby mohli být vyplněny ještě před Plešivcem.
•

Aktualizace – vzhledem ke svazovým zásobám není možné zajistit materiál na školení správců
(5.4.).

