
Zápis z řádné schůze OVK pro Prahu a Střední Čechy
Datum konání: 20.10.2011 v 18:00
Místo konání: Praha - Strahov, Budova ČSTV, místnost č. 215
 
Přítomní: Ondřej Běhal, Marian Beke, Václav Kopecký, František Mezera, Pavel Novák, Roman 
Pešík, Jan Puš, Jan Škarohlíd, Martin Tučka, Libor Tvrdík, Martin Vítězník
Hosté: Božena Valentová
Omluveni: Libor Beke, Karel Berndt, Jiří Blecha, Petr Mundil, Vladimír Střihavka
 
Božena Valentová informovala o současném stavu výjimek pro horolezectví v PP a CHKO (nejsou 
ze zákona nutné). Krajský úřad pro Středočeský kraj si vyžádalo soupis nových (potenciálních) 
terénů, OVK diskutovala tyto oblasti:

● Černolice - zákaz lezení není, záměr vybudovat feratu je nesmyslný a nebudeme jej 
podporovat, problémy v oblasti dělá místní omladina, pod skálou s oblibou pořádají 
mejdany, objevují se i sprejeři, celkově je oblast intenzivně využívána nejen horolezci.

● PP Hostibejk - jediné využitelné věžičky, minimálně navštěvováno, místní význam.
● PP Klepec - lokální oblast, potřeba vyměnit slaňovací kruh.
● Stráně u splavu - neleze se tam, nemáme zájem.
● Podlešínská skalní jehla - u Slaného informuje Martin Tučka. Vyhlašovací vyhláška PP 

zakazuje lezení, lezení zde nebudeme řešit - minimální význam, OVK je ochotná pomoci při 
sanaci.

● Kneživka - informuje Martin Tučka, jde o buližníkovou jehlu, 8-10 m, celkem zajímavá, jen 
tato věžička, máme zájem.

● Lom u Radimi - leze se na Krystaliniku, 3 - 5 m, lokální význam, nebudeme řešit.
● Lom u Chrástu - informace o lezení se nepodařilo získat.
● Sruby Jizery - informuje Martin Tučka, dává k dispozici fotografie přilepených chytů. 

Božena Valentová ve spolupráci s Martinem Tučkou připraví článek - tudy cesta nevede.
● Přílepská skála - informuje Božena Valentová, povolení nabylo právní moci 20.10. 2011, 

zakazuje použití magnézia (aktivita ochrany přírody), zakazuje prvovýstupy (pouze cesty z 
průvodce 1994), výjimka je do roku 2021. ČHS povede ještě další jednání ohledně cest.

● Prokopské údolí - informuje Božena Valentová, ekologický aktivista žádá po Praze 
zrušení výjimky, ČHS se aktivně brání. Výjimka by vydaná rozhodnutím magistrátu. Z toho 
plyne omezení: lezení je povoleno jen pro členy ČHS (povoluje se jen pro subjekt, který 
žádá o výjimku).

● Nové terény na Srbsku (Sulkárna / Kavčí lom) - je potřeba dodat souřadnice aby bylo 
možné rozhodnout zda terény spadají pod NPR Karštejn. Vhodné je dodat informace i o 
Tetínských skalách.

 
Informační tabule - Božena Valentová informuje o jednání s ochranou přírody. ČHS chce využít 
již stojících stojanů OP. Obejde se tak nutnost žádat o stavební povolení a výroba bude levnější. 
První tabule je plánována na Přílepskou skálu, další je v plánu Kotýz. Správci skal, kteří projevili 
zájem o tabuli nechť kontaktují sekretariát, aby bylo možné dohodnout text na tabuli.
 
Lezecký park v Alkazaru - Božena Valentová informuje o jednání s ochranou přírody. Bude nutné 
řešit parkování a tak dále, věnuje se tomu Petr Resch a snaží se splnit podmínky OP.
 
Repasování baterie - Martin Tučka předal Boženě Valentové baterii. Ta ji předá Ladislavě 
Homolkové, aby ve spolupráci s Vladimírem Wolfem zajistila repasování.



 
Skály v údolí u Krupičkova mlýna - Václav Kopecký informuje o nové oblasti v Posázaví, 3 
hotové cesty, 5 projektů, chtěl by informovat veřejnost. Oblast je pod dálnicí u Blanice. Radek 
Mikuláš je ochotný dělat správce, OVK bere na vědomí a Libor Tvrdík se s ním spojí a domluví 
podrobnosti.
 
Dvě nové oblasti na Sázavě - Pavel Novák provedl výměnu starších skob. Druhá staronová 
oblast Skála u Vlastějovic, poblíž Zruče na Sázavou, 30m, cca 20 cest, 3 samostatné sektory, 2 
sektory jsou přejištěné, třetí čeká na lepší počasí.
 
Chabeřice - oblast zajistí Pavel Novák.
 
Nová oblast u Českého Štemberka - informuje Roman Pešík, dělají ji místní lezci.
 
Martin Tučka informuje o nové oblasti Braník. Oblast  je vyčištěná a je připravena k otevření.

● jedna plotna je kompaktní, cca 10m vysoká, existuje zde 7 linií
● nahoře levá část pod vyhlídkou, připraveny 2 dlouhé linie 30m, zbytek je celý “odfouknutý”
● další možnosti prvovýstupů možná ve volných blocích
● oblast má ve správě místní úřad pro Prahu 4, který provedl v oblasti geo průzkum, ale  na 

sanaci nemá peníze, za kostelem se nesmí lézt (hrozí zřícení), v terénu označeno křížky a 
povolené terény šipkami.

● dále je Martin ve spojení s Zdeňkem Strnadem (HO Olympie), který pomáhá s odstraněním 
náletů

● místní lezci, kteří se ozvali že chtějí dělat prvovýstupy, dále nekomunikují.
 
Martin Tučka byl ustanoven správcem oblasti Braník. V oblasti bude platit povolení prvovýstupů 
pouze se souhlasem správce s ohledem na lámavost terénu.
 
Libor Tvrdík předal k projednání protokol o prvovýstupu “Včelka Mája” na Strážce (Holý 
Vrch), včetně fotografické dokumentace z místního šetření. OVK uznalo námitky správce skal - 
prvovýstup zasahuje do linie ostatních cest a z důvodů přílišné blízkosti prvovýstup zrušila. Libor 
Tvrdík zajistí komunikaci s Michalem Šatavou a sdělí mu rozhodnutí komise, včetně jeho práva na 
odvolání k CVK.
 
Hlubočepy - na levé plotně je volný blok, Ondřej Běhal tam byl, sanace je problematická. Ve stěně 
jsou osazeny mizerné slaňáky a bude nutná jejich výměna.
 
Martin Vítězník dává ke schválení prvovýstupy v Hlubočepích na pravé plotně, OVK souhlasí.

● Adéla Ještě nevečeřela 5- M. Vítězník a J. Drozda
● Nejde o čísla 5 M. Tučka, P. Babinec
● Golem 8+ Emil Pohořelský, Lukáš Čermák
● Marodka 4 Martin Tučka, Marek Honců
● Motoráček 5 Martin Tučka, Marek Honců

 
Martin Vítězník projevuje zájem o vrtačku, Martin Tučka udělá soupis toho co máme.
Karel Berndt má seznam a není to na webu. Franta Mezera dodá informace o přejištění Kotýzu 
Martinovi Tučkovi.
 
František Mezera upozorňuje na  - testování ampulí - obsah musí téct a přesypávat se. Jinak 
reakce neproběhne. Stalo se mu několikrát u ampulí těsně na hranici života.



 
OVK dále projednávala nové cesty na Srbsku (autor Josef Sulke). Shodli jsme se na tom, že je 
nutné otestoval samo-domo-robo jištění, které Josef Sulke do nových cest davá. Libor Tvrdík bude 
kontaktovat Vladimíra Těšitele a dohodne s ním termín testů.
 
Zlobivé dítě - dojištění. První jištění je údajně příliš vysoko. Autor cesty s dojištěním souhlasí, ale 
nebude jej provádět. Diskuze nevedla k jednoznačnému závěru a bude projednáno na další schůzi 
OVK.
 
Další schůze OVK bude 23.2.2012. Místo bude upřesněno.


