
Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 18.9.2008 v 1800 hod v hlavní budově 

ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 

 

 
Přítomni: K.Berndt, V.Kopecký, O.Běhal, R.Pešík, V.Ambroz, P.Honzátko, P.Novák, J.Blecha, J.Masner, F.Mezera, 

M.Vítězník 

 

Omluveni: L.Tvrdík, J.Polák, J.Stanovský, J.Belza 

 

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze – bez připomínek.  

2) K.Berndt seznámil se zápisem z CVK konané dne 5.4.2008 na Škrovádě, kde byl zvolen nový předseda CVK 

V.Wolf.  

3) Dále byla OVK seznámena s tím, že předseda CVK nepodal zprávu o stavu resp. schválení Statutu CVK a 

OVK Výkonným výborem ČHS.  

4) Svou funkci na ČHS opustil Jindra Pražák, takže materiál bude vydáván novou pracovnicí. 

5) Místopředseda L.Tvrdík ústy K.Berndta poděkoval za perfektně provedenou jarní akci „Plešivec“. 

6) Správce Českého Krasu byl upozorněn na závady v jištění např. Cesta pro Janu, kde byl vyndán jeden borhák a 

na cestě Ivanova horní, Estakáda a Platónie je navržena výměna společného slaňáku. 

7) V.Ambroz vzal tyto informace na vědomí, ovšem seznámil komisi se svou rezignací na funkci správce z 

rodinných důvodů a po odsouhlasení OVK byla tato rezignace přijata. 

8) M.Vítězník a V.Kopecký podali zprávu o funkčnosti nově repasovaných baterií k vrtačce. Bylo také 

konstatováno, že pro rok 2009 bude nutné objednat alespoň dva další akumulátory. 

9) Požadavky materiálu na rok 2009: 

 Kutná Hora: 200 borháků 

   50 slaňovacích souprav (5+3 články řetězu) 

   lepidlo (kartuše) 

   vytírací štětky 

   10 vrcholových krabic (+ knížky + tyčky) 

   10 kusú pískovcových slaňovacích kruhů 

   15 kusů pískovcových stěnových kruhů (150 mm) 

   1 vrták pro pískovcové jistící prvky 

 

 Brdské skály: 300 borháků (200 údržba + 100 rozvoj) 

   100 ampulí lepidla  

   10 vrtáků 

   vytírací štětky 

   10 vrcholových krabic (+ knížky + tyčky) 

 

 Ostatní správcové dodají své požadavky nejpozději do dne konání CVK, který bude dodatečně upřesněn 

 
10) Diskuse: 

- P.Novák upozornil na možnost stížnosti Okresní komise horolezeckého svazu, konkrétně p. Ošmery na 

odstranění starého jištění, které pravděpodobně jmenovaný sám kdysi instaloval. 

- K.Berndt zajistí a prověří seznam vyškolených pracovníků pro výměnu jistících prostředků, dále ověří 

aktualizaci všech formulářů nutných k proplacení úhrady za provedenou práci, s předsedou CVK bude dále 

projednána možnost hromadné koupě aplikačních pistolí na kartuše s lepidlem a lepidla na zajištění mailonek 

proti krádežím. 

- M.Vítězník požaduje zapůjčení úhlové brusky. Tato mu bude poskytnuta na společné akci OVK. 

11) Brigáda OVK „Alkazar II“ bude v sobotu 18.10.2008, sraz v 8:00 přímo na místě. Materiál pro akci zajistí 

K.Berndt na ČHS: 

 zapůjčení 1 rozbrusu 

 30 slaňovacích souprav 



 30 borháků 

 2 kartuše lepidla 

 

12) Bylo stanoveno datum příští OVK na 26.2.2009 od 1800 na témže místě, tj. v budově ČSTV na Strahově. 

 

 

 

Zapsal Karel Berndt 

 

 

 

Příloha: Zápis z porady CVK ze dne 5.4.2008 na Škrovádě 

 Aktualizovaný seznam členů OVK 


