
 

 

 

Zápis schůze OVK SZ Čechy ze dne 19.11.2009 

 

Přítomni: Pavel Suchopárek, Milan Svinařík, Ladislav Vörös, Jiří Chára, Filip Křivinka,  

Michal Vyleťal, Pavel Bohuněk 

 

Nepřítomni: Richard Hamak, , Daniel Hölzl, Jan Masár, Josef Nestler, Stanislav Emingr 

 

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. Z důvodu parity mezi jednotlivými subkomisemi byl delegován chybějící člen do 

subkomise Krušné hory  - Pavel Bohuněk. Každá subkomise se tedy skládá ze 4 členů. 

 

3. K 1.12.2008 byla oficiálně předána oblast Petrohradských a Kapucínských skal pod 

správu OVK Z Čechy. Oblast pod SZ Čechy historicky nikdy nespadala a chyběly 

vazby na místní lezeckou komunitu. Převod byl projednán s předsedou OVK Z Čechy 

Markem Rottenbornem i správcem oblasti Oto Janíčkem. 

Naopak ze Z Čech byla pod naši správu převedena oblast Vysoký kámen v Krušných 

horách, jež spadala pod Z Čechy. Jedná se o přírodní památku a platí zde zákaz lezení. 

(O týden později na schůzi CVK byla pod správu OVK SZ Čechy převedena Panská 

skála v Českém středohoří spadající dosud zcela nepochopitelně pod OVK Lužické 

hory. Rovněž zde platí zákaz lezení.) 

 

4. Jednotlivé subkomise nebudou mít jako doposud svého předsedu. Na schůzi CVK 

bylo dojednáno, že předseda každé OVK obdrží od svazu písemné oprávnění 

k vyjednávání se složkami životního prostředí. Za OVK SZ Čechy toto oprávnění 

obdrží ještě Michal Vyleťal pro České středohoří a Ladislav Vörös pro oblast Bořeň. 

 

5. Drtivá většina materiálu od svazu na přejišťování byla osazena. Obrovský kus práce 

odvedl zejména Ladislav Vörös na Bořeni. Zbylý materiál bude doosazen přes zimu 

popř. v příštím roce. 

 

6. Požadavky na materiál od svazu na rok 2010 viz příloha. 

 

7. Web Skalní oblasti – tato unikátní databáze skal a cest ČR může být plně funkční 

pouze po naplnění alespoň základními daty. Každý správce oblasti má možnost 

vyžádat si od správce webu Zdeňka Strnada administrátorská práva k dané oblasti a 

tuto sám spravovat. 

 

8. Michal Vyleťal seznámil členy OVK s výsledky jednání na správě CHKO České 

středohoří 

 

9. Volná diskuze 

 

 


