Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 22.10.2009 v 1800 hod v hlavní budově
ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov

Přítomni:

K.Berndt, L.Tvrdík, P.Mundil, P.Novák, L.Beke, M.Beke, O. Sahulka, J.Masner, F.Mezera, J.Polák,
V.Kopecký, J.Škarohlíd, J.Blecha, M.Tučka

Omluveni: M.Vítězník, J.Belza, J.Puš, P.Honzátko, J.Rozmajzl
1) Kontrola zápisu z minulé schůze – bez připomínek.
2) Předseda představil nové členy OVK: Jiří Rozmajzl – správce Českého Krasu, Ondřej Sahula – člen VK
Křivoklátska. Po schválení ostatními členy OVK byli tito do jmenovaných funkcí přijati.
3) Seznámení se změnou datumu konání akce Alkazar III na 28.11.2009 od 9:00 hod Na tuto akci bylo specielně
nafasováno: 10 řetězů pětičlánkových, 10 řetězů sedmičlánkových, 10 řetězů tříčlánkových, 30 borháků, 3
kartuše chemickéhop lepidla Fischer 360S
Dále z akce Alkazar I : 20 malých a 20 velkých mailonek.
Tento materiál byl předsedou OVK předán novému správci Českého Krasu.
Z akce Alkazar II předá L. Tvrdík správci Českého Krasu tento materiál: 6 ks aplikačních špiček, 32 borháků
(80 mm tmavý), 17 ks řetěz tříčlánkový, 9 ks řetěz pětičlánkový a 9 ks řetěz sedmičlánkový, 6 ks malých a 2 ks
velkých mailonek, 2 ks chemická malta Fischer 360S.
4) Spotřebovcaný materiál v roce 2009 vykázat předsedovi OVK a případně zaevidovat do SO do datumu konání
CVK tj. 28.11.2009
Zatím vykázáno v oblastech:
Řež: 2 borháky na cestě Diretissima – 4. masiv
Kotýz: viz příloha č.1
5) Objednaný materiál pro rok 2010 nahlásit předsedovi OVK do stejného data tj. 28.11.2009.
Zatím objednáno pro oblasti:
Řež: 3 ks vrtáků ø 12 mm SDS+ (čtyřbřité)
Přílepská skála: 24 ks borháků (130 mm zabarvený), 1 ks vrták ø 14 mm x 150/210 SDS+, 3 ks chemická
malta DB-Fix-O-Chim380, 10 ks aplikační špička APK32, 1 ks kartáč ø 20/30 (Fischer), 1 ks vrcholová
knížka
Brdské skály: 50 ks borháků (80 mm hnědé), 2 ks chemická malta Fischer 360S, 5 ks vrcholových krabic
malých, 5 ks knížek, 2 tyčky na krabice
Kutná Hora: 200 ks borháků (80 mm hnědé), 10 ks chemická malta Fischer 360S, odpovídající počet vrtáků a
kartáčů
Skály Křivoklátska: repase akumulátoru Bosch
6) Lezení v Tomáškově lomu: hranice a nároky ze strany CHKO na tuto lokalitu prověří L. Tvrdík ve spolupráci s
jednatelkou svazu. Dle výsledků jednání bude případně tato oblast zařazena do péče správce skal Českého
Krasu.
7) Lezení v Šárce: dotazem na M. Tučka předseda upozornil na nejasnosti v obnově jistících prostředků resp.
vzniku nových cest. Z projednaného problému vyplývá toto


prozatimní správce P. Lukačovič pro nedostatek času nezvládá situaci v dané lokalitě a proto požádal M.
Tučka o řešení problému místo něj. OVK proto odsouhlasila M. Tučka do funkce prozatimního správce



OVK dále odsouhlasila pro tuto lokalitu stop stav pro prvovýstupy. Stále platí: prvovýstup jen se
souhlasem správce skal !

8) Diskuse:


P. Novák požádal o informace na lokalitu Voděradské bučiny – výjimka ze zákazu lezení v NPR. Dotaz
bude tlumočen B. Valentové předsedou OVK.



F. Mezera upozornil na vadné formuláře „Dohoda o provedené práci“ - dotaz předá předseda OVK
předsedovi CVK. Bylo zjištěno, že nejsou peníze na odměny, tudíž se ani odměny nebudou vyplácet, takže
formulář je nepotřebný. Předseda CVK ale žádá o vykázání spotřebovaného materiálu za rok 2009 jako
podklad pro vytvoření rozpočtu na rok 2010. Zároveň žádá o výhled materálu na rok 2011 a 2012 ze
stejných důvodů.



M. Tučka zažádal o zařazení do SO dvou nových oblasti pro Prahu a okolí: Skalka u Středokluk a Doksy.
Má problémy se vstupem na web skalních oblastí. Probere předseda OVK s Z. Strnadem na CVK.



F. Mezera nahlásil prvovýstupy na Čertových schodech, také problém se vstupem na web SO.



L. Tvrdík tlumočil žádost M. Vítězníka o dokončení rozpracovaného prvovýstupu v oblasti Hlubočepy –
pravá plotna – Volný projekt VIII (vlevo od „Pozice nejistá“). OVK dává souhlas.

9) Bylo stanoveno datum příští OVK na 25.2.2010 od 18 00 na témže místě, tj. v budově ČSTV na Strahově.

Zapsal Karel Berndt
Příloha: Vykázaný materiál Kotýz

