
 

Zápis z jednání CVK 
konaného v sobotu 29.11.2014 v Praze 

___________________________________________________________________________  

 

Přítomni: 

OVK Broumovsko Škop Jiří  přítomen 

OVK Českomoravská vrchovina Novák Pavel přítomen 

OVK Dubské skály Cihelna Otto  omluven 

OVK Hruboskalsko Meier Radek  přítomen 

OVK Jeseníky a Rychlebské hory Abt Lukáš  přítomen 

OVK Jizerské a Lužické hory  Živný Roman  přítomen 

OVK Jižní Čechy Jesenský Ján přítomen 

OVK Jižní Morava Weisser Pavel  omluven 

OVK Labské pískovce Pleticha Jan  omluven 

OVK Moravské pískovce Skýpala Vladimír omluven 

OVK Orlické hory Vaníček Miroslav  přítomen 

OVK Praha a střední Čechy Berndt Karel  přítomen 

OVK Prachov Vlach Tomáš  omluven 

OVK Severní Morava Babača Jiří  přítomen 

OVK Severozápadní Čechy Suchopárek Pavel  přítomen 

OVK Skály na Mužském Waller Petr  přítomen 

OVK Tisá Rosol Jiří  omluven 

OVK Západní Čechy Rottenborn Marek  přítomen 

 

Hosté: Jan Bloudek – předseda ČHS 

 

Program: 

- web ČHS nahrazující skalní oblasti 

- ochrana přírody 

- materiál do skal 

- správcové skal 

- školení správců skal 

 

1. Úvod  
Na úvod předseda CVK K. Berndt přivítal předsedu ČHS J.Bloudka a všechny přítomné 

členy komise. Seznámil všechny s programem a pořadím projednávaných bodů. Konstatoval, že 

schůze CVK je usnášeníschopná, neboť je přítomna více než polovina členů komise.  

 

2. WEB ČHS 

Předseda CVK na úvod připomněl, že popsaná historie vztahu ČHS – Z. Strnad byla poslána 

jako příloha pozvánky a programu této schůze. Konstatoval, že Z. Strnad se bohužel ale současně 

naštěstí zachoval, tak jak se zachoval, což bude mít v budoucnu dopad na naši práci nejen 

s novým webem, ale vůbec. Poté předal slovo předsedovi ČHS. 

Předseda ČHS J. Bloudek po úvodu zopakoval historii problému a shrnul současnou situaci, 

následný vývoj a postup předpokládaného rozvoje webu ČHS suplujícího Skalní oblasti. Závěrem 

se dotázal, chtějí-li členové komise přizvat na jednání CVK Petra Jandíka, který toto překlopení 

za ČHS má v současné době na starosti. Většinou hlasů bylo toto odmítnuto a bylo domluveno, že 

se předsedové OVK s P. Jandíkem spojí jednotlivě. 

Dále bylo domluveno, že za každou OVK bude stanoven zástupce pro styk s webem ČHS, 

případně tuto funkci zastane předseda OVK. Dosud nestanovení zástupci budou předsedovi CVK 



oznámeni v co nejkratší době. Předseda CVK požádal ostatní členy, aby mu pomohli s výběrem 

administrátora, který by za CVK řídil komunikaci SS – OVK – web ČHS. 

Předseda CVK také upozornil, že jsme díky „vstřícnému“ přístupu Z. Strnada 

pravděpodobně přišli o evidenci údržby z minulých let a dále tlumočil názor J. Pletichy a P. 

Weissera proti tzv. soukromým webům.  

Marek Rottenborn navrhl, aby dávat informace na web ČHS správci skal bylo přijato jako 

povinnost. Tento návrh byl většinou zamítnut.  

J. Babača kritizoval způsob, kterým byla celá záležitost kolem webu Skalí oblasti řešena. 

Mimo jiné argumentoval tím, že anketa, kterou ČHS před několika lety zorganizoval, vyzněla pro 

fungování webu Skalní oblasti, s nímž ČHS ukončil spolupráci, kladně. 

 

3. Správcové skal 

Byl odsouhlasen seznam správců skal navržených na odměnu za rok 2014 a seznam těch, 

kteří chtějí mít správcovství uvedeno na průkazce ČHS na rok 2015. 

Předseda CVK připomněl, že stále trvá požadavek o zaslání aktuálních seznamů správců 

skal v jednotlivých OVK. 

Bylo domluveno, že na stránkách webu ČHS bude u správců skal uvedeno pouze: Jméno, 

telefon, email a spravovaná oblast. Ostatní informace budou k dispozici pouze předsedovi CVK a 

předsedům konkrétních OVK. 

Bylo odsouhlaseno odměňování správců skal ve stávající výši za jednotlivé úkony při 

výměně materiálu. Zamítnut byl návrh V. Wolfa na položku: „odstranění starého jištění ve výši 50 

Kč“ (např. při zrušení cesty). 

Byl diskutován problém se správci skal, kteří pracují s našim materiálem a nástroji a nejsou 

členy ČHS. Jak se předsedové OVK doví, mají-li správcové skal zaplaceno členství na příslušný 

rok? J. Babača upozornil na znění platného statutu CVK, OVK a správců skal, z něhož nevyplývá, 

povinnost správce skal být členem ČHS. Přičemž DPP je s ním uzavírána na konkrétní činnost = 

brigádník. Je-li na danou činnost (údržbu jištění) proškolen, může ji vykonávat, aniž by byl 

členem ČHS, kdy jeho povinnosti mají být ošetřeny zněním DPP.  

Předseda CVK dále upozornil na jednotlivé problémy ve vyúčtování k DPP. Např. výše 

úhrady k jedné DPP, vykázání práce atd. Připravují se nové prováděcí pokyny zabývající se tímto 

problémy. 

 

4. Školení správců skal 

Předseda CVK informoval o školení správců skal, které proběhlo v roce 2014 na Horním 

sedle (29.3.2014) a Srbsku (26.4.2014).  

Pro rok 2015 bude školení uskutečněno v oblasti Labské pískovce a byla diskutována 

možnost udělat pro moravské OVK školení někde v okolí Brna. 

Předseda CVK seznámil členy s místy konání a počty proškolených v období 2006 až 2014. 

Seznamy proškolených budou uveřejněny na webu ČHS. 

V souvislosti s tím byl předsedou CVK přednesen návrh, aby proškolení jednotlivých 

správců skal nebylo starší pěti let, zvláště u těch, kteří chtějí za svou práci odměnu a uzavřou 

s ČHS patřičnou DPP. Problém byl diskutován, nicméně nedošlo ke shodě ani konkrétnímu 

závěru. Toto bude dále projednáváno. 



Předseda CVK byl pověřen, aby i nadále usiloval o vytvoření metodické pomůcky, která by 

shrnovala veškeré dosud známé ale i aktuální poznatky ve věci výměny jistících prostředků a 

údržby skal. Předseda tento požadavek předá metodické komisi a bude usilovat o brzkou realizaci. 

 

5. Ochrana přírody 

Předseda přečetl zprávu B. Valentové, která je přílohou tohoto zápisu. 

V diskusi k problému VYJÍMKA – VYHRAZENÍ bylo v případě VYHRAZENÍ požadováno 

nové ujednání s důrazem na postižitelnost. J. Babača připomněl, že před třemi roky VV schválil 

dokument „Zásady přístupu ČHS k ochraně přírody“ a kritizoval, že dokument nebyl před schválením 

předložen k projednání CVK. Proto bylo většinou hlasů vyjádřeno stanovisko CVK a požadováno, 

aby u nově vyjednávaných povolení k provozování horolezecké činnosti ve ZCHÚ bylo ze strany 

ČHS žádáno pouze o VYJÍMKY pro členy ČHS a nikoli o tzv. VYHRAZENÍ, a to z důvodů: 

- kontrola prvovýstupů – jde zejména o to, aby v oblastech, kde musí ČHS vyjednávat 

povolení k provozování horolezecké činnosti z důvodů OP měl ČHS možnost ovlivnit 

způsob tvorby nových cest, výměnu jištění, případně dojištění stávajících cest. Neboť 

ČHS z titulu svého právního statutu nemá žádné oprávnění k omezování osob, jež nejsou 

jeho členy. V současné situaci totiž dochází k paradoxní situaci, kdy na jedné straně ČHS 

nese zodpovědnost za to, co se ve skalách děje a na druhou stranu nemá žádné 

kompetence k ovlivnění toho, co se tam děje. 

- zastavení úbytku členské základny – argument proč být v ČHS, když na skalách může lézt 

každý  

 

6. Materiál 

Pro rok 2014 byl vydán v plném rozsahu požadavků jednotlivých OVK, bez připomínek. 

Pro rok 2015 byly odsouhlaseny požadavky jednotlivých OVK s tím, že při požadavku 

nového akumulátoru bude starý nefunkční vrácen k likvidaci předsedovi CVK. 

Předseda CVK informoval, že na novém železném materiálu bude místo dosavadní 

signatury Raveltik uváděn Singing Rock. 

Dále byl diskutován problém objednávání materiálu, resp. vyjasnění některých pojmů např. 

u kruhů a boráků uvádět průměr/délkou dříku; tzv. slaňovací set – rozepisovat v objednávce na 

jednotlivé části (borák + mailonka malá + řetěz + mailonka velká + oko …?) podle zvyklostí 

v jednotlivých oblastech. V současné době není na skladu a není ani dodáván kompletní set 

v jakékoli podobě. 

 

7. Závěr 

Předseda CVK poděkoval všem za účast a jednání CVK ukončil. 

 

 

 

Za CVK zapsal K. Berndt 

 

Příloha: Záležitosti týkající se ochrany přírody. 
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