Zápis z jednání CVK
konaného v neděli 29.5.2016 v Adršpachu
___________________________________________________________________________
Přítomni:
OVK Broumovsko
OVK Českomoravská vrchovina
OVK Dubské skály
OVK Hruboskalsko
OVK Jeseníky a Rychlebské hory
OVK Jizerské a Lužické hory
OVK Jižní Čechy
OVK Jižní Morava
OVK Labské pískovce
OVK Moravské pískovce
OVK Orlické hory
OVK Praha a střední Čechy
OVK Prachov
OVK Severní Morava
OVK Severozápadní Čechy
OVK Skály na Mužském
OVK Tisá
OVK Západní Čechy

Škop Jiří
Novák Pavel
Cihelna Otto
Meier Radek
Abt Lukáš
Živný Roman
Jesenský Ján
Weisser Pavel
Pleticha Jan
Skýpala Vladimír
Vaníček Miroslav
Berndt Karel
Vlach Tomáš
Babača Jiří
Suchopárek Pavel
Waller Petr
Rosol Jiří
Rottenborn Marek
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přítomen
omluven
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Hosté: Wolf Vladimír
Program:
- problematika ferratistů
- začlenění boulderingu do OVK
- materiál
- web ČHS – skály ČR
- zahraniční lezci
- školení
Předseda CVK K. Berndt přivítal všechny přítomné členy komise a seznámil je s programem.
Konstatoval, že schůze CVK je usnášeníschopná, neboť je přítomna více než polovina členů
komise.
1. Problematika ferratistů
Předseda CVK shrnul jednotlivé události týkající se této problematiky od minulé schůze CVK
doposud. Konstatoval, že výkonný výbor dle svého zápisu ze dne 7.1.2016 neinicioval do této
chvíle diskuzi s CVK o případných variantách řešení. K této problematice se vedla živá diskuze,
na jejímž závěru se přítomní jednomyslně shodli na následujícím stanovisku - CVK trvá na svém
odmítavém stanovisku k začlenění ferratistů do struktur ČHS. Současně vyzývá výkonný
výbor, aby zanechal svých aktivit směřujících k začlenění ferratistů do ČHS a k propagaci
této turistické disciplíny.
2. Bouldering
Předseda OVK Labské pískovce J. Pleticha informoval o problémech s boulderingem ve své
oblasti a v zastoupení i v OVK Jizerské a Lužické hory a konstatoval, že nechtějí v jednání s OP

zastupovat boulderisty, nabízejí jim spolupráci. Předseda CVK ocitoval stanovisko nepřítomného
M. Rottenborna za OVK Západní Čechy. K tomuto problému se opět vedla diskuse, po které CVK
dospěla k jednohlasnému závěru – zástupci OVK mají problém s nechutí boulderistů začlenit
se do činnosti OVK a stávající představitelé OVK nejsou většinově schopni podchytit
všechny aspekty této lezecké discipliny. Nemohou proto bez jejich součinnosti hájit jejich
zájmy v jednání s OP. Proto CVK žádá VV, aby vyzval boulderisty k zapojení se do činností
jednotlivých OVK.
3. Materiál
Předseda CVK podal informaci o telefonickém jednání se zástupcem Singing-Rocku s J. Keprtem,
který přislíbil, že nejpozději 31.5.2016 bude materiál rozeslán na jednotlivé OVK dle jejich
požadavků.
Informoval o dodání klasických slaňovacích kruhů z MKT Chrudim také nejpozději v první
polovině měsíce června.
Upozornil, že případné doobjednání materiálu ještě na tento rok by měli předsedové dodat do
konce června 2016.
Byla diskutována problematika některých nových jisticích prvků s odmítavým stanoviskem
přítomných členů k jejich použití.
Předseda CVK rozdal obdržené vzorky „tekutého magnézia“ k otestování. Příslušní předsedové
OVK podají své vyjádření do konce června 2016.
4. WEB ČHS – skály ČR
Předseda CVK tlumočil několik poznatků od správce webu Skály ČR Petra Jandíka:
- Spolupráce s německým webem (Jorg Brutscher) – od kterého získal souřadnice GPS,
k některým lezeckým objektům, k čemuž se přítomní ohradili s tím, že není zaručena správnost
a stejně by tyto údaje museli prověřovat.
- uvedení německých názvů věží na webu s případnou německou vlaječkou – přítomní také
negovali a připouštějí tuto možnost pouze u starých původních názvů.
- Návrh P. Jandíka, aby prvovýstupy byly schvalovány v kratších termínech nebo ihned
vystaveny na webu, tak jako na Skalních oblastech. Tento návrh nebyl schválen, v minulosti se
informace získané z vrcholových knížek objevovaly až v nově vydaných průvodcích a tento
časový interval byl rozhodně delší.
- J. Pleticha prezentoval přítomným postup při zadávání nových cest na web Skály ČR.
- K. Berndt vyzval k aktivnější spolupráci s webem, v současné době spolupracujeme na tvorbě
seznamu lezeckých sektorů jednotlivých oblastí v duchu „ jeden sektor – jeden správce „.
V úterý 31.5.2016 bude s P. Jandíkem tuto problematiku řešit a následně oznámí zjištěné
nedostatky jednotlivým OVK.
5. Zahraniční lezci
Předseda informoval o tom, že dostává zprávy z jednotlivých oblastí o nekalých praktikách
zahraničních lezců. Požádal předsedy OVK o informace, pokud k tomu dochází i v jejich
oblastech. Na základě dodaných informací předseda CVK ve spolupráci s VV ČHS bude o tomto
stavu informovat okolní horolezecké svazy s žádostí o pomoc při řešení této situace.
Předseda předal předběžnou informaci od předsedy ČHS o příhraniční spolupráci hrazené granty
z evropských fondů. Naskýtá se i možnost využití financí na údržbu skal. Týká se to OVK

Severozápadní Čechy, OVK Tisá, OVK Labské pískovce a OVK Jizerské a Lužické hory.
S předsedy těchto oblastí tato problematika bude ještě diskutována předsedou ČHS.
6. Školení
Školení správců skal se bude konat 17.9.2016 v Prachově. Bližší informace budou poskytnuty
v dostatečném předstihu na webu ČHS případně mailem. Předseda CVK připomněl, aby
předsedové OVK prověřili proškolenost svých správců skal.
Předseda CVK navrhuje termín příští schůze CVK na 12.11.2016 v Praze

Za CVK zapsal K. Berndt

