
Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 21.10.2010 v 1800 hod v hlavní budově 

ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 
 

 

Přítomni: O. Běhal, L. Beke, M. Beke, J. Belza, J. Blecha, K. Berndt, V. Kopecký, F. Mezera, P. Novák, R. Pešík, 

J. Rozmajzl, J. Škarohlíd, M. Tučka, L. Tvrdík, M. Vítězník    

 

Omluveni: P. Honzátko, J. Masner, P. Mundil, J. Pokorný, J. Puš 

 

Hosté:  B. Valentová 

 

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze – bez připomínek.  

2) Alkazar III 

Zpáva o proběhlé brigádní akci viz příloha 1. 

3) Prvovýstup „Žabička“ 

Připomínky k danému problému od Jakuba Korčáka nebyly řešeny na schůzi OVK, neboť výše zmíněný se přes 

vyzvání nedostavil na schůzi OVK. Situaci bude řešit správce SO J. Rozmajzl se zainteresovanými J. Kočárem 

a O. Běhalem po domluvě přímo na místě. 

4) Zákaz vstupu do skal v Srbsku 

Do 16.12.2010 je zakáz vstupu pod stěny Pupek, Blážina stěna, Vlastina stěna a Štítek z důvodů výstavby 

cyklostezky v daném úseku. Zákaz platí i o víkendech a svátcích. 

5) Lokace LO 

Na žádost B. Valentové dodal podklady jen P. Novák – Kutná Hora. Ostatní dodají tyto materiály do konání 

příští OVK tj. do 26.2.2011. 

6) Vyjímka z ochrany přírody 

− K. Berndt informoval o jednání na Magistrátu, kterého se zúčastnil s B. Valentovou dne 10.6.2010, 

a o lokálním šetření v Prokopském údolí, kterého se zúčastnil 23.6.2010 spolu s M. Vítězníkem, zástupcem 

Magistrátu a zástupcem občanského sdružení.  

− B. Valentová pak seznámila s podrobnostmi této výjimky a s tím, na co je kladen důraz orgánů ochrany 

přírody, z čehož vyplývá, že nás neomezuje v lezecké činnosti, tj. i s případným vrtáním jistících prostředků. 

Pokud bude mít někdo potřebu zjistit podrobnosti ke konkrétní SO z úhlu ochrany přírody, spojí se přímo 

s jednatelkou a domluví podrobnosti. 

− Na základě souhlasu byl Magistrátem kladen důraz na označení těchto lokalit novými horolezeckými 

značkami. Toto proběhlo v lokalitách Prokopské údolí (Borová skála, Plotny) a Kozí hřbety. Pro ostatní 

oblasti úkol trvá. Je nutné toto značení dodělat v co nejkratším čase. 

− Lokalita Branická skála zatím neprovozována, L. Tvrdík zjistí na úřadech, co se chystá ohledně fixace nebo 

odstřelu volných částí ploten. Pro tuto lokalitu hledá OVK nového správce. 

7)  Klettergarden - Lezecký park 

OVK po dlouhé diskuzi neodsouhlasila návrh VV-ČHS k využití lokality Alkazar, naopak byl všemi přijat návrh 

M. Tučky upřednostnit lokalitu Středokluky. 

8) Informační cedule 

B. Valentová informovala o možnosti umístění informačních cedulí ve skalních oblastech, které bude financovat 

ČHS. Kdo si myslí, že by tyto cedule využil, dá požadavek předsedovi do 27.11.2010. Zatím se přihlásili správci 

skalních oblastí: 

P. Novák - Kutná Hora 2 ks  

F. Mezera - Roviště 2 ks  

V. Kopecký - Střední Posázaví 1 ks  

9) Materiál 2011 - požadavky 

J. Blecha – Přílepská skála: 

Apl. špička APK 32 10 ks 

Borhák 12 x 130 mm zabarvený 24 ks 



Chem. malta DB Fix-O-Chim 380 3 ks 

Kartáče do díry 20/30 (Fischer) 1 ks 

Ruční pila zavírací  1 ks 

Řezný kotouč 5 ks 

Tyčka ČHS pro vrch. Krabici 1 ks 

Vrcholová knížka Cu – klasická 1ks 

Vrták SDS plus 14 x 210/150 1 ks 

R. Pešík: 

Borhák ČHS-8cm 50 ks  

Chemická malta Fischer FIS VW 360 S 2 ks  

Chemická malta Fischer FIS V 360 S 1 ks  

Sl. řetěz ČHS kompletní 3 články 2 ks 

Sl. řetěz ČHS kompletní 5 články 2 ks 

Sl. řetěz ČHS kompletní 7 články 2 ks 

Směšovací hubice 8 ks 

 

Ostatní dodají požadavky nejpozději do 27.11.2010 

 

10) Proběhla revize vrtaček a brusky podle evidenčních čísel. Smlovy jsou podepsány na předsedu OVK K. Berndta. 

Vrtačky mají v současné době k dispozici O. Běhal, J. Rozmajzl a bruska je u J. Pokorného. 

11) Průkazka člena vrcholové komise (správce skal) 

OVK byla informována o situaci v OVK Dubské skály, kde předsedou byla vydána identifikační karta správce 

s razítkem OVK Dubské skály. Poté V. Kopecký informoval a kartičce správce oblasti, kterou distribuoval přímo 

ČHS. Přes předsedu bude vznesen dotaz na CVK k této problematice. 

12) Diskuze 

− J. Rozmajzl informoval o problému vzniklých cest na Červených stěnách. Jejich autor J. Sulke bude 

upozorněn správcem SO ve spolupráci s jednatelkou svazu oficiálním dopisem, aby uvedl tuto lokalitu 

do původního stavu.  

− L. Tvrdík informoval o přejištění cesty „Radost“ 

− L. Tvrdík informoval o mailové konferenci OVK. Byl překontrolován adresář a odsouhlasen aktuální stav. 

− L. Tvrdík informoval o problému s přejištěním cesty „Cesta k rozumu“. Jako autoři nového jištění byli 

identifikováni pánové Kísa, Vránek a spol., nikoliv F. Mezera. 

− L. Tvrdík seznámil přítomné s novou funkcí serveru Lezec.cz - Kontaktování správce oblasti. Tato funkce 

umožnuje čtenáři jednoduchou formou zaslat správci skalní oblasti email s dotazem nebo závadou. 

K pilotnímu provozu je připojili následující správci: M. Beke, F. Mezera, J. Blecha, J. Rozmajzl, L. Tvrdík, 

M. Tučka, M. Vítězník, V. Kopecký. 

Další správci se zájmem o zapojení této funkce se mohou hlásit na libor@lezec.cz. 

− Diskuzní skupina OVK-Praha obsahuje 31 emailů členů OVK + 1 email člena CVK + 1 email 

spolupracovníka OVK Praha a Střední čechy. Jiří Blecha požádal o odstranění svého emailu 

jirka.blecha@c...........cz a nadále bude diskuzi sledovat jen ze svého emailu pulex_irri@y........com  

13) Příští schůze OVK se bude konat 26.2.2011 na Kotýzu. Sraz v 10:00 v Tmáni – Slavíky, bude ještě upřesněno 

F. Mezerou. 

 

 

 

 

Zapsal Karel Berndt 

 

 

 

  

 

 


