
 

 

Zápis ze schůze OVK SZ Čechy ze dne 22.11.2011 na Bořeni 
 

 

 
Přítomni: Pavel Suchopárek, Jan Masár, Pavel Bohuněk, Milan Svinařík, Daniel Hölzl, Filip 

Křivinka, Michal Vyleťal,  

 

Nepřítomni: Jiří Chára, Josef Nestler, Stanislav Emingr, Ladislav Vörös, Richard Hamak 

 

Hosté: Jaroslav Ploch, Martin Švec  

 

1. Jmenování nových správců. Po mnoha letech ukončuje k 31. 12.2011 na vlastní žádost 

správcování oblastí Kapucín – Liščí skály a Zlatník Stanislav Emingr. Za mnohaletou práci 

mu patří poděkování. Správcování Kapucínu přebírá Jan Masár (HO Bořeň) a Zlatník bude 

nadále správcovat Ladislav Vörös (HO Bořeň). 

Správce znenadání získaly dosud neobsazené oblasti: Špičák u Mostu, Žižkovo údolí 

v Bílině, Vlčí kámen a Pramenáč v Krušných horách. Tyto skalní oblasti bude spravovat 

Jaroslav Ploch (HO Bořeň) 

 

2. Bez správce zatím zůstává několik oblastí v Českém středohoří, ke kterým se nedaří správce 

sehnat. Jedná se o Dlouhý vrch, Lukov, Porta Bohemica, Skalice, Soudný vrch, Zubrnice, 

Dubičná a Babětínka. Většinou se jedná o sporadicky navštěvované oblasti s několika cestami. 

Dále nemají svého správce oblasti se zákazem lezení. 

 

3. Krušnohorský zlom - Oblastní vrcholová komise (OVK) severozápadní Čechy nesouhlasí s 

vytvořením "kinderklettergarten" na geologické památce "Krušnohorský zlom". V souvislosti 

s tímto konstatuje, že ze strany autora (M. Hrabal) "kinderklettergarten" došlo k porušení 

pravidel pro tvorbu prvovýstupů: 

 Článek 4 bod (3)- „je třeba osazovat fixní jištění v přiměřené míře“ bez komentáře 

 Článek 3bod (1) „fixní jištění a slaňovací body musí odpovídat přísl. normám a 

požadavkům Bezp. Komise ČHS“ částečně jsou použity průmyslové kotvy. 

 Článek 2 bod (d) „ je zakázáno přidávat jištění do již hotových cest“ cesty zde byly z 

minulosti již od samotného M. Hrabala a lezli zde i další lezci. 

 Článek 4 bod (4) do 30 dnů nebyly informace o cestách zaslány OVK 

 Dále bylo porušeno zpřísnění OVK zakazující dělání prvovýstupu shora bez předchozí 

konzultace s OVK 

Dále OVK konstatuje, že ze strany zástupce "Českého horolezeckého svazu" prostřednictvím 

předsedy centrální vrcholové komise (CVK) došlo k porušení subordinance, kdy při konzultaci 

tohoto záměru byla OVK zcela vynechána. Jako nápravné opatření OVK navrhuje, aby autor 

za součinnosti se právcem oblasti a OVK vyměnil necertifikované fixní jištění, odstranil 

nedodělky na fixních jištěních, případně alespoň částečně zredukoval šetrným způsobem počet 

fixních jištění. 

Co se týče interní komunikace uvnitř ČHS, konkrétně mezi CVK a OVK, navrhuje OVK toto 

probrat na nejbližší schůzi CVK a nastavit jasná pravidla fungování. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Z důvodu množících se případů používání necertifikovaného jištění apeluje OVK na lezce, 

aby používali jen jištění schválená Bezpečnostní komisí ČHS viz web Skalní oblasti. 

 

5. Informace z jednotlivých oblastí: 

 Perštejn – pokračuje výměna vadného jištění, vyjmuto 20 ks původního jištění, 10 ks 

je již osazeno a zbývajících 10 ks bude osazeno do konce roku. 

 Pokračuje výměna jištění na Bořeni ve V prostoru. 

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

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

dodržovali zákaz lezení v oblastech takto postižených. 

 

6. Správci oblastí dodali seznam materiálu na výměny na rok 2012.  

    

 

 

 

Na Bořeni 22.11.2011 

Zapsal: Pavel Suchopárek 


