
Zápis z jednání zástupců CVK  konané v Čertoryjích dne 22.10.2005 

 
Přítomni: Aleš Jonáš, Petr Waller, Jiří Šťastný, Pavel Weisser, Vladimír Nehasil, 

                David Nehasil, Jaroslav Juda, Miroslav Dědek, Jiří Babača, Vladimír Janko, 

                Stanislav Šilhán , Vladimír Těšitel 

 

Nepřítomni: Jiří Všetečka, RNDr. Radek Mikuláš, Ing. Miroslav Josefi, RNDr. Vladislav   

Strnad, Stanislav Emingr, Ing. Jiří Žižka. 

 
Program: 

- seznámení s výsledky výběrového řízení na předsedu CVK ČHS.  

- písemné předání podkladů pro čerpání materiálu v roce 2006 – nutné pro rozpočet CVK  2006 – 
například, kruhy, slaňáky, krabice na knížky, vrcholové knížky, boráky, mailonky, slaňovací řetězy, 
lepidla, lepicí pistole, vrtačky, vrtáky, kartáče, vyfukovací pumpy atp.  

- písemné předání požadavku na čerpání finančních dotací při údržbě skal 2006 - nutné pro rozpočet 
2006 

- projednání odměňování lidí za práce ve skalních oblastech, při výměně jištění, při sanačních 
pracích atd. 

- projednání pravidel pro lezení na pískovci a v nepískovcových  terénech. 

- projednání a návrh na jisticí pomůcky potřebné v jednotlivých lokalitách v návaznosti na místním 
materiálu. Ukázka materiálu který již ČHS vlastní. 

- stanovení požadavků na Bezpečnostní komisi  / provedení atestů materiálů, kruhů, boraků, 
slaňovacích řetězů atp. 

- projednání potřeb jednotlivých oblastních VK 

- projednání způsobu nákupu jisticího materiálu. /Centrálně nebo jednotlivě. Možnosti v jednotlivých 
lokalitách./ 

- různé. 

 

Výsledky jednání a vzešlé návrhy : 

1.  Stanislav Šilhán seznámil přítomné s materiálem, který je k dispozici na svazu a  s návrhy jisticího 
materiálu, které by se mohly  vyrábět. 

2. St. Šilhán informoval o tom , že předseda RVK ještě nebyl  VV vybrán. Proběhne 2 kolo / Stanislav 
Lukavský, Jiří Rosol./ 

3. Po diskusi ohledně pískovcových kruhů a jejich osazování bylo rozhodnuto provést, ve spolupráci 
s BK,„otestování“metody klasické (temování s cementem ), lepení, upevnění přímo do betonu.                                                                                                                         
- správci jednotlivých pískovcových oblastí dostanou od ČHS k dispozici kruhy a lepící sadu a ještě                                                 
letos provedou osazení  kruhů tzv. klasickou metodou,  lepením a zalití betonem. Termín 30. 11. 
2005 

- BK provede do 15.2.2006 zkoušky a vyhodnotí jednotlivé metody. 

4. Požadavek na BK dopracovat metodiku osazování jist. prostředků v nepískovcových oblastech. ( i 
když jsme o tom nemluvili , měla by BK vydat seznam doporučených jisticích prostředků, píše se o 
tom v pravidlech nepískovcového lezení ). 



5. Jednotlivé OVK doručí do 10.11.2005 požadavky na ČHS( shromáždí St. Šilhán mail.: 
silhan@vertical.cz) ohledně poskytnutí jisticích prostředků a všechny ostatní požadavky pro 
jednotlivé oblasti ( zakoupení stav. materiálu , cedule, odměny za výměnu jištění atd.). 

6. Zástupci OVK upozornili  na problém odměn za výměnu jištění a požadují, aby ČHS stanovil 
pravidla, jakou formou budou tyto úhrady prováděny (zápis z minulé schůze z 13.11.2004 stanovuje 
jednotlivé částky) . 

7. Zástupci OVK vznášejí na ČHS požadavek o prověření právní odpovědnosti za osazení fixních 
jisticích prostředků prvovýstupcem v návaznosti na převzetí ( uznání ) ( přejištění) cesty OVK 
potažmo tedy ČHS. 

8. Na minulém jednání RVK byly provedeny změny v pravidlech lezení . Je potřeba prověřit, které 
pravidla tedy platí a která schválil VV ČHS. 

9. Byl vznesen požadavek na ČHS ohledně zřízení archivu vrcholových knížek. Bude projednáno na 
VV ČHS 

10. Vypracovat centrální formulář ohledně evidence přejištěných cest a jisticích prostředků, který by byl 
umístěn na webu ČHS 

11. Zástupci byli seznámeni se stížností na přejištění  plotny Helfštýna , zástupce OVK Severní Morava 
J.Babača informoval o důvodech a způsobu přejištění . Přítomní konstatovali,že k danému 
problému nemají kompetenci  se zásadně vyjadřovat. Přesto proběhlo hlasování na otázku 
:“Přítomní zástupci OVK nesouhlasí z etického hlediska se způsobem přejištění Helfštýna“ .         
Pro bylo 9 přítomných , 1 proti. Tj. většina s důvody a přejištěním nesouhlasí.   

12. Další schůze komise bude: přelom března – dubna, napište, kdy tady  kdo nebudete a zkusíme 
sladit termín. 

    

     Zapsal Pavel Weisser 

 

Seznam jednotlivých zástupců OVK s kontakty jak je nahlásili : 

1.    Příhrazy   -              Aleš Jonáš           tel. 776 130 953  mail .: ales.jonas@ tiscali.cz 

2.    Drábky     -               Petr Waller          tel. 777 021 870  mail .: marenka @dragon.cz 

3.    Labák       -               Vladimír Nehasil tel. 603 893 389  mail .: vnehasil @volny.cz 

4.    Hrubice    -               Miroslav Dědek  tel. 608 523 983  mail .: homolka.miloslav@ wordonline.cz 

5.    Jizerky      -               Vladimír Janko   tel. 483 713 781  mail.:  vladimir.janko @volny.cz 

6.    SM Kraj    -               Jiří Babača         tel. 603 702 412  mail.:  jiri.babaca @seznam.cz 

7.    Vysočina  -               Jaroslav Juda     tel. 605 546 135  mail.:  vk.vysocina @email.cz 

8. Mor.kras a Pálava - Pavel Weisser    tel. 603 434 570  mail.:  pawelw @volny.cz 

9. SZ Čechy -               Jiří Šťastný         tel. 602 479 247  mail.:  horoklub @horoklub.cz 

mailto:silhan@vertical.cz

