
 

 

Zápis schůze OVK SZ Čechy ze dne 15.11.2007 

 

Přítomni: Pavel Suchopárek, Milan Svinařík, Jan Masár, Josef Nestler, Stanislav Emingr,        

                Michal Vyleťal 

 

Nepřítomni: Leoš Dvořáček, Ladislav Vörös, Richard Hamak, Jiří Chára, Daniel Hölzl, Filip  

                     Křivinka 

 

1.  Působnost OVK SZ Čechy bude i nadále rozdělena na tři subkomise: Bořeň, Krušné hory 

a Poohří a České středohoří. Údržbu, schvalování cest, apod. provádí za svou oblast každá 

subkomise samostatně. Jako celek bude OVK rozhodovat v kontroverzních či nejasných 

případech u význačných cest či oblastí. 

 

2. Kapucínské skály a přilehlé oblasti k SZ Čechám z historického hlediska nepatří, chybí 

nám kontakty s místními lezci, znalost terénů a oblast je od nás poměrně izolovaná. Bude 

zahájeno jednání o přesunu Kapuc. skal pod OVK Záp. Čechy. 

 

3. OVK SZ Čechy obdržela od svazu veškerý požadovaný materiál včetně AKU vrtačky 

HILTI, která byla  však dodána až během  měsíce listopadu. Před schůzí CVK ( 15. 

11.2007) zašlou jednotlivé subkomise předsedovi OVK seznam vyměněných jištění a ten 

vypracuje závěrečnou zprávu. Cesťáky a smlouvy o díle vyplní a zašlou na svaz 

jednotlivci podílející se na výměně jistících prostředků samostatně (formuláře na 

stránkách ČHS) 

 

 4. Požadavky subkomisí na rok 2008 budou zaslány předsedovi OVK rovněž  do 15.11.2008. 

 

5. Oblasti neobsazené správci v Českém Středohoří budou obsazeny do konce roku 2007.  

Skalní oblast Budov a Mlynářův kámen spravuje od 1.11. 2007 Filip Křivinka.  

 

6. OVK projednala možnost zpřísnění pravidel v jednotlivých oblastech, jak to umožňují 

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky. Došla k závěru, že pro svůj 

tradicionalistický přístup bude ve všech oblastech spadajících pod OVK SZ Čechy 

povoleno „dělání“ prvovýstupů shora pouze se souhlasem OVK. OVK bude udělovat 

povolení pouze u linií, u kterých není ani do budoucna předpoklad přelezení klasicky 

odspodu, pokud bude linie těžko odjistitelná apod. 

  

7. OVK projednala návrh  předložených statutů OVK a CVK vzor J. Rosol a upravený vzor 

V. Janko, který byl bez připomínek schválen. 

 

8. Dodatečné schválení některých výstupů na Bořeni a v Krušných horách (Kapucín). 

 

9. K aktuálnímu seznamu vrcholových knih v SZ Čechách budou přiřazeni správci oblastí. 

 

10. Volná diskuse k rozličným, leč méně závažným tématům. 

  


