
 

Zápis ze schůze OVK SZ Čechy ze dne 25.11.2010 na Bořeni 
 

 

 
Přítomni: Pavel Suchopárek, Jan Masár, Ladislav Vörös, Richard Hamak, Filip Křivinka, Pavel 

Bohuněk 

 

Nepřítomni: Jiří Chára, Daniel Hölzl, Milan Svinařík, Josef Nestler, Stanislav Emingr, Michal 

Vyleťal 

 

 

 

1. CHKO České středohoří – přísný zákaz lezení platí dle domluvy s pracovníky CHKO v těchto 

oblastech: Kozí vrch, Holý vrch u Hlinné, Dubí hora u Úštěka, Panská skála u Práchně, Radobýl u 

Litoměřic a Vrkoč ve Vaňově. Časové omezení lezení nadále beze změn platí na Vrabinci. 

Všechny uvedené zákazy a omezení jsou již promítnuty na webu Skalní oblasti ČR. 

 

2. Jmenování nových správců oblastí v Českém středohoří: 

    Pavel Tůma  Kreutzberg, Mravenec 

    Jan Masár  Rač 

    Filip Křivinka  Kašparák 

        

v Krušných horách: 

    Milan Svinařík  Špičák u Krásného Lesa 

 V Českém středohoří jsou již neobsazeny správci pouze tyto oblasti: Dlouhý vrch, Lukov, Porta 

Bohemica, Skalice, Soudný vrch, Špičák u Mostu, Zubrnice a Žižkovo údolí. Většinou se jedná o 

sporadicky navštěvované oblasti s několika cestami. Dále nemají svého správce oblasti se 

zákazem lezení. 

 

3. Bořeň – správce (L. Vörös) vyjednává s orgány OP povolení lezení ve Východním prostoru 

Bořeně. OVK na návrh správce schválila v případě povolení lezení zákaz dělání prvovýstupů do 

odvolání, min. však po dobu 1 roku. Jakékoli informace týkající se aktuálního stavu budou 

uveřejněny prostřednictvím webu SO. 

 

 4. V oblasti Bořeně budou instalovány 2 informační tabule s podmínkami lezení, případně dalšími 

informacemi. Místa na umístění vytipuje správce oblasti L. Vörös. Jednotné informační tabule 

nechá vyrobit ČHS. Obsah textu bude záležitostí správce, OVK a případně se bude řešit ve 

spolupráci s orgány OP a ČHS. 

 Podrobnosti budou dodány po schůzi CVK.  

 

5. OVK na návrh správce L. Vöröse uzavírá celý Jižní prostor Bořeně pro tvorbu nových cest a 

variant (prvovýstupů) z důvodu vyčerpání veškerých logických linií s okamžitou platností. 

Opatření bude promítnuto na webu SO. 

 

6. Ze stejných důvodů, tj. vyčerpání veškerých logických linií, schválila OVK na návrh P. 

Suchopárka zákaz vytváření nových cest a variant i v těchto dalších oblastech spadajících do 

správy OVK SZ Čechy:  

 České středohoří:  Čima v Brné (Vrcholová věž i Stěna svahu) 

     Studený masív 

  

Krušné hory:  Eduardova skála u Rudolic včetně přilehlých kamenů 

     Kočka u Pyšné včetně přilehlých podsektorů 

     Sfinga u Měděnce (Sfinga, Malá Sfinga, Krb) 



     Vejprtské skály  

     Polední skála na Strašidlech 

     Náhorní věž, Telšská věž, Ptačí kámen, U cesty v Telšském údolí

    Mezihořská plotna 

     Šaman, Terezčin hřeben, Prsty a Vlaďulina vyhlídka na Jedláku 

     Berschlova věž u Mezihoří 

 Střední Poohří:  skalní výchoz Skalky v Perštejně 

     Kadaňské bouldery (všechny útvary) 

     Jakubova skála u Lestkova 

  

 

7. OVK na návrh P. Suchopárka schválila zákaz používání magnezia v oblastech Sfinga u Měděnce a 

na skalních útvarech nacházejících se v PP Kokrháč v oblasti Hasištejnských skal. V obou 

případech se jedná o skalní útvary vysoké krajinotvorné hodnoty požívající statut přírodní 

památky. Používání magnezia je zde z těchto důvodů nežádoucí. Samozřejmě je zde zákaz 

osazování trvalých jistících prostředků. 

 

8. OVK projednala bod pocházející z Koncepce ČHS, kterou schválila VH, tj. nápad na zřízení tzv. 

lezeckých parků (bývalé klettergardeny) na území České republiky. Většina členů OVK se 

k podobnému nápadu staví negativně. Nicméně F. Křivinkou byly v říjnu 2010 navrženy skalní 

oblasti Budov, Kreutzberg, a Špičák u Mostu. Ani tyto oblasti však nesplňují požadované 

parametry a jejich případnému „obětování“ by musela předcházet široká diskuze místí lezecké 

komunity.   

 

9. OVK SZ Čechy zásadně nesouhlasí se zřizováním „via ferrát“ na lezeckých objektech ve 

všech skalních oblastech ČR. 

 
10. OVK SZ Čechy nesouhlasí s komerčním využíváním skalních objektů na území spadající pod 

správu OVK. Rovněž využívání vrcholových knih ke komerčním účelům je nepřípustné a tyto 

slouží výhradně k zápisu historicky dlouhodobě užívaných údajů lezeckého družstva.  

Jakýkoli záměr o případné využití skalního objektu ke komerčním aktivitám by měl být 

s předstihem konzultován se správcem oblasti, potažmo s OVK.  

Za komerční aktivitu se nepovažuje výcvik oddílových kroužků mládeže pod vedením instruktorů 

ČHS a výcvik členů HS.  

  

11. OVK zakazuje na skalních objektech využívání stabilního jištění pro aktivity typu slackline a 

přelanění z důvodu možnosti jeho poškození bez předchozí konzultace se správcem oblasti.  

 

12. Správci L. Vörös, J. Masár, a P. Suchopárek předložili požadavky na materiál na přejištění pro rok 

2011 včetně seznamu vyměněného jištění za tento rok. Vyměněné jištění je nutno ještě přenést do 

databáze webu SO.  

 

14. V roce 2010 byl osazen téměř veškerý materiál dodávaný svazem na přejišťování. Největší podíl 

práce odvedl L. Vörös na Bořeni (138 bh + VK, tyčky a další). Dále byl citlivě přejištěn 

Letohrádek na Skalách v okolí Oseka (J. Masár) a obměněno ojedinělé jištění a osazeny dobíráky 

v oblastech v KH a Poohří (M. Svinařík, P. Suchopárek). 

 

15. Volná diskuze k rozličným tématům. 

 

 

 

Na Bořeni 25.11.2010 

Zapsal: Pavel Suchopárek 


