
 

 

 

Zápis ze schůze OVK SZ Čechy ze dne 20.11.2014 v Teplicích 
 

 

 
Přítomni: Pavel Suchopárek, Ladislav Vörös, Jan Masár, Pavel Bohuněk, Milan Svinařík, Filip 

Křivinka, Michal Vyleťal, Josef Nestler 

 

Omluveni: Jiří Chára, Daniel Hölzl 

 

 

 

1. Úprava počtu členů OVK. Po mnohaleté působnosti opouští řady OVK dva mnohaletí 

členové. K 20. 5. 2013 požádal o ukončení členství Stanislav Emingr a počátkem roku 2014 

navždy odešel do lezeckého nebe Richard Hamak. Oběma patří poděkování za obětavou 

odvedenou práci. OVK bude nadále pracovat v počtu 10 členů. 

 

 

2. Jmenování nových správců oblastí 

  Rač – Pavel Princ (převzal správcovství od J. Masára ke 4.12.2012) 

   Kapucín – Ludvík Kostka (převzal správcovství od J. Masára) 

  Kašparák – Josef Beňo (převzal správcovství od F. Křivinky k 1.5.2014) 

  Loučná - Vlastislav Hrkal st. (oblast byla dosud bez správce) 

  Domaslavice - Vlastislav Hrkal st. (oblast byla dosud bez správce) 

  Krupka – Jan Masár (oblast byla dosud bez správce) 

  Lukov – Ivan Zajan (oblast byla dosud bez správce) 

 

 Bez správce nadále zůstává několik drobných oblastí v Českém středohoří, ke kterým se 

 nedaří správce sehnat. Jedná se o Dlouhý vrch, Porta Bohemica, Skalice, Soudný vrch, 

 Zubrnice, Dubičná, Hetov, Pustý vrch, Skalice a Babětínka. Většinou se jedná o sporadicky 

 navštěvované oblasti s několika cestami. Nadále nemají správce oblasti s trvalým zákazem 

 lezení. 

 

 

3. Debata ohledně nově vznikajícího webu skalních oblastí pod hlavičkou ČHS se vyznačuje 

 rozdílností názorů na nový projekt. Nový web však dosud není k dispozici, tudíž se k projektu 

 nelze vyjádřit a vznést případné náměty či připomínky. 

 

 

4. Bouldering. Z  rozhovoru o případném připojení rozvíjejícího se boulderingu pod hlavičku 

 ČHS, potažmo OVK, vyplynulo, že bouldering je dosud živelný, nemá své zástupce a tudíž je 

 v současné situaci těžko uchopitený. Do budoucna však bude nutno problém především 

 v lokalitách s nějakým stupněm ochrany přírody řešit.  

 

 

5.  Správci oblastí dodali požadavky na materiál na výměny na rok 2015.  

 

 

6.  Členové OVK jednoznačně a důrazně odmítají v ČR sílící tlaky na výstavbu zajištěných cest 

 (ferrát) ve spravovaných oblastech s tím, že v ČR nejsou terény vhodné pro výstavbu 

 zajištěných cest. 

 



 

7. Průčelská rokle – jednání o možnosti lezení proběhne na správě CHKO 28.11.2014. 

 Předpokládá se omezení lezení v době hnízdění sokola stěhovavého.  

 

 

8.  OVK nadále apeluje na lezce, aby používali při případných prvovýstupech jen jištění 

 schválená Bezpečnostní komisí  ČHS viz web ČHS a Skalní oblasti ČR. Dále upozorňuje na 

 včasné odevzdávání Protokolů o prvovýstupech jednotlivým správcům oblastí. 

 

 

9.  Členové OVK ani správci nepožadují vyznačení této „funkce“ na průkazech ČHS pro rok 

 2015. 

 

 

10.  Začátkem roku vstoupí opět v platnost sezonní uzávěry na ochranu hnízdícího ptactva. OVK 

 prosí všechny lezce, aby sledovali aktuální uzávěry na webu ČHS a webu Skalní oblasti ČR a 

 dodržovali striktně zákazy a omezení lezení v těchto oblastech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích 20.11.2011 

 

Zapsal: Pavel Suchopárek 


