
 

Zápis z jednání CVK 
konaného v sobotu 7.11.2015 v Praze 

___________________________________________________________________________  

 

Přítomni: 

OVK Broumovsko Škop Jiří  omluven 

OVK Českomoravská vrchovina Novák Pavel omluven 

OVK Dubské skály Cihelna Otto  přítomen 

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 Wolf Vladimír  přítomen 

OVK Labské pískovce Pleticha Jan  přítomen 

OVK Moravské pískovce Skýpala Vladimír omluven 

OVK Orlické hory Vaníček Miroslav  přítomen 

OVK Praha a střední Čechy Berndt Karel  přítomen 

OVK Prachov Vlach Tomáš  přítomen 

OVK Severní Morava Babača Jiří  přítomen 

OVK Severozápadní Čechy Suchopárek Pavel  přítomen 

OVK Skály na Mužském Waller Petr  přítomen 

OVK Tisá Rosol Jiří  přítomen 

OVK Západní Čechy Rottenborn Marek  přítomen 

 

Hosté: Jan Bloudek – předseda ČHS 

 Petr Jandík 

 

Program: 

- organizace a řízení CVK 

- web ČHS – skály ČR 

- ochrana přírody 

- správcové skal  

- materiál do skal 

 

1. Úvod  
Předseda CVK K. Berndt přivítal hosty 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. Organizace a řízení CVK 

 Předseda CVK připomněl obsah neformálního setkání v Teplicích nad Metují dne 

29.8.2015, kterého se zúčastnili někteří pozvaní předsedové OVK nebo jejich zástupci. Účastnili 

se J. Škop, R. Živný, P. Weisser, J. Pleticha, P. Waller, M. Rottenborn, M. Dědek, V. Wolf. Poté 

se ujal slova předseda ČHS J. Bloudek, který zopakoval své připomínky k organizaci a řízení 

CVK, které označil jako obtížnou strukturu komise a navrhnul, aby CVK vytvořila alespoň 

tříčlennou vedoucí skupinu, jejíž členové by se starali o jednotlivé kompetence – web ČHS, 

ochrana přírody, materiál. 

 O daném problému se diskutovalo a na dotaz předsedy ČHS odpověděl V. Wolf, že on 

jako bývalý předseda CVK vše ve své funkci stíhal, což současný předseda CVK rozporoval. Do 

funkce gestora nastoupil v roce 2012 právě proto, aby pomohl v náročné funkci předsedy a dále 

citoval ze zápisu CVK z 7.12.2013 z bodu 10) - „P. Resch sdělil, že VV uvažuje z důvodů 



množství práce ve vedení komise vypomoci dle finančních prostředků dalším profesionálním 

pracovníkem a pomoci předsedovi komise zejména s administrativní rutinní prací tak, aby 

předseda komise měl více času na tvůrčí práci a důležitější úkoly“. 

 V řešení struktury komise nedošlo ke shodě mezi vedením ČHS a CVK, neboť ze strany 

předsedů OVK nebyl žádný zájem o další funkci v rámci komise. Členové CVK považují 

současný stav za postačující. 

 

 J. Pleticha si vyžádal na předsedovi ČHS J. Bloudkovi informaci o průběhu jednání 

v rámci „Setkání osobností českého ferrátování“, které proběhlo 31.10.2015 v Děčíně. J. Bloudek 

vítá spolupráci s ferrátisty a domnívá se, že v případě jejich zařazení do struktury ČHS, budou 

snadněji ovladatelní a přinese to i finanční efekt v podobě zvýšení členské základny. Po další 

diskuzi se CVK jednohlasně usnesla na nesouhlasu s přijetím ferrátistů nebo jakéhokoliv jejich 

sdružení do struktury ČHS. 

 

2. WEB ČHS – skály ČR 

Petr Jandík seznámil přítomné, že od března již funguje web nahrazující Skalní oblasti. 

Informoval o redakčním systému tohoto webu a objasňoval členům některé detaily. Do konce 

roku bude web rozšířen o součást prvovýstupů a údržby. Do tohoto redakčního systému mohou 

hlásit prvovýstupy všichni, zveřejněny budou ale až po odsouhlasení příslušné OVK. Předseda 

CVK informoval členy o průběhu soutěže Mapování skal a přečetl seznam soutěžících viz příloha 

č.1. Dále byl dořešen seznam zástupců OVK pro styk s webem HS – skály ČR viz příloha č.2. 

 

3. Ochrana přírody 

Předseda CVK seznámil přítomné se zprávami, které předložila tajemnice svazu B. 

Valentová: 

- Informace o ochraně přírody – příloha č.3 

- Informace o výjimce, souhlasu a vyhrazení – jako odpověď na požadavek CVK z roku 

2014 (zápis CVK 29.11.2014 odstavec 5) 

Obě zprávy vzala CVK na vědomí. 

Předseda CVK přečetl návrh J. Škopa – Informační kampaň – pohyb a pobyt horolezců ve 

skalních oblastech (příloha č.5). Po diskuzi dospěla CVK k závěru, že je proti zveřejnění této 

informační kampaně v předložené podobě. Má-li být tato informační kampaň zveřejněna za celou 

CVK resp. ČHS, je potřeba toto připomínkovat – vyvolat diskuzi napříč celou CVK. Bude-li 

ovšem tato informační kampaň prezentována pouze za OVK Broumovsko předsedou J. Škopem, 

není potřeba o věci diskutovat. 

 

4. Správci skal 

Byl odsouhlasen seznam správců skal navržených na odměnu za rok 2015 a seznam těch, 

kteří chtějí mít správcovství uvedeno na průkazce ČHS na rok 2016. Po jednání CVK bylo 

sděleno sekretariátem ČHS, že všichni správcové skal budou mít toto na průkazce uvedeno, neboť 

nová aplikace na průkazky to jinak neumí. V minulosti bylo toto prováděno ručně, což 

v současnosti nelze vzhledem k pracnosti. 

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

skal v jednotlivých OVK. 

Předseda CVK konstatoval, že počet uvedených správců skal na Skalních oblastech 

neodpovídá počtu proškolených správců. I přes obnovená školení, která se konají minimálně 

dvakrát do roka je ještě celá řada správců, kteří nebyli ani na jednom školení. 



V letošním roce bylo uspořádáno školení v Jetřichovicích 18.7.2015 se 42 účastníky. Další 

školení proběhne 21.11.2015 ve Mšeně. Příští rok připravujeme školení na 2.4.2016 v Agátovém 

lomu u Kamýka, podrobnosti budou včas sděleny. 

 

5. Materiál 

Pro rok 2015 byl vydán v plném rozsahu požadavků jednotlivých OVK, bez připomínek. 

Pro rok 2016 byly předány požadavky jednotlivých OVK. 

Předseda informoval o přípravě výběrového řízení na materiál pro rok 2016. Do konce roku 

bude toto vyvěšeno na webu ČHS. Dále informoval o nových typech jistících prostředků př. 

karabina ARTWALL, borhák průměr 12/150 typ B, borhák průměr 22 typu C menších délek a 

menšího průměru oka atd., které jsou zahrnuty v nabídce pro rok 2016, ale se Singing-Rockem 

jsou zatím domluveny pouze ústně, není tedy jistota, že budou zajištěny v plné výši požadavků. 

V současné době probíhá revize el. nářadí a sepisování nových smluv o výpůjčce. Kontrola 

výrobních čísel proběhne buď fyzickou ukázkou předsedovi CVK nebo zasláním ofocených 

výrobních/sériových čísel témuž. Nepošlou-li předsedové OVK tyto informace, budou postupně 

oslovovány předsedou CVK. 

 

6. Závěr 

Předseda CVK poděkoval všem za účast a jednání CVK ukončil. 

 

 

 

Za CVK zapsal K. Berndt 

 

Příloha č.1  Seznam soutěžících 

Příloha č.2  Seznam zástupců OVK pro styk s webem ČHS 

Příloha č.3  Informace o ochraně přírody 

Příloha č.4  Informace o vyjímce, souhlasu a vyhrazení 

Příloha č.5  Informační kampaň 
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