Zápis z jednání CVK
konaného v sobotu 12.11.2016 na Strahově
___________________________________________________________________________
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
Wolf Vladimír
Pleticha Jan
Skýpala Vladimír
Vaníček Miroslav
Berndt Karel
Vlach Tomáš
Babača Jiří
Suchopárek Pavel
Waller Petr
Rosol Jiří
Rottenborn Marek

přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Hosté: Jan Bloudek – předseda ČHS, Petr Jandík – Skály ČR

Program:
- slovo předsedy ČHS
- web ČHS – Skály ČR
- organizace CVK, správci skal
- materiál
- ochrana přírody
- bouldering a CVK
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. Předseda ČHS J. Bloudek
vysvětlil situaci k několika bodům týkajících se nejbližších aktivit horolezeckého svazu: PZS,
BMU, ČHS Trio pro 2017, VH ČHS 2017, ERASMUS.
Erasmus – v tomto bodě byla nejvíce diskutována letní akce „Climbing for everybody“ a bod,
s kterým na požádání vstoupil zástupce OVK Jeseníky L. Abt, týkající se jednotlivých projektů
v tomto programu. K tomuto bodu předseda CVK seznámil přítomné s reakcemi z jednotlivých
OVK. Všechny body byly diskutovány nicméně CVK nepřijala žádný zásadní postoj a jednotlivé
OVK budou toto řešit se zástupci ERASMU v ČHS.

2. web ČHS – Skály ČR
Petr Jandík vyjasnil postupy pro vkládání prvovýstupů a údržby na web ČHS, upozornil na
problematiku s dlouhotrvajícím časovým úsekem od vložení prvovýstupu po jeho schválení
příslušnou komisí. CVK dospěla k závěru, že schvalování by mělo být do půl roku a pak budou
cesty zviditelněny na webu ČHS pro veřejnost. Předseda CVK seznámil se seznamem
spolupracovníků s webem ČHS a jejich četností vstupů viz příloha 1. Vyjádřil nespokojenost se
spoluprací jednotlivých OVK s webem ČHS. Jako příklad uvedl žádost B. Valentové o spolupráci
v problému „územní kompetence“, kde odezva byla pouze poloviční, viz příloha 2.
3. Organizace CVK, správci skal
Předseda seznámil přítomné s rozpočtem CVK na rok 2017 viz příloha 3.
Předseda CVK projednal s jednotlivými předsedy OVK konkrétní problémy týkající se stavu
těchto OVK. Připomněl staré problémy se seznamy správců skal a spravovanými sektory, zasílání
zápisů z jednotlivých schůzí OVK, zasílání DPP jednotlivých správců a seznamy navržených
správců skal na odměnu předsedovi CVK / sekretariát.
Předseda vyjádřil nespokojenost s účastí na školení správců skal, která v tomto roce proběhla ve
dvou termínech, a to 2.4.2016 v Akátovém lomu u Kamýka – 31 účastníků, 17.9.2016 v Prachově
– 12 účastníků. Školení pro rok 2017 jsou naplánována na jarní termín v Západních nebo SZ
Čechách. Letní pravděpodobně v Adršpachu v době konání filmového festivalu. Upřesnění bude
včas rozesláno po domluvě se zainteresovanými OVK.
4. Materiál
Pro rok 2016 byl objednaný materiál rozdán dle požadavků jednotlivých OVK v plném rozsahu.
K datu konání byly přijaty objednávky všech komisí pro rok 2017. Vzhledem k složitější situaci
se skladem na Strahově a vzniklými komplikacemi s přepravci materiálu předseda CVK navrhuje
do budoucna převést materiál do skladů jednotlivých OVK a centrální sklad zrušit, tím že
víceobjemový materiál bude zasílán od jednotlivých dodavatelů přímo na OVK. Jednotkový
materiál bude předáván při příležitosti konání valné hromady, schůzí CVK, OVK a horolezeckých
akcí.
Na místě byl rozdám na jednotlivé OVK mazací tuk do akumulačních el. přístrojů a dále byly
rozdány vaky na transport materiálu do skal. Zbývá předat 3 vaky do OVK Vysočina, Moravské
písky a Orlické hory.
V oblasti nového materiálu byl přijat návrh na rozšíření sortimentu o karabiny „Maillona Twist“ a
dále na požadavek OVK o zlepšení kvality vrcholových knížek bylo vstoupeno v jednání s novým
dodavatelem - FOKUS Mladá Boleslav.
5. Ochrana přírody
Předseda CVK přečetl zprávu B. Valentové o jednotlivých jednáních v roce 2016 týkajících se
žádostí a rozhodnutí o výjimkách nebo vyhrazeních pro lezeckou činnost v jednotlivých CHKO
viz příloha 4 a zdůraznil, že den před jednáním CVK přišlo kladné rozhodnutí pro oblasti
Českého Ráje a Žďárských vrchů. Po půli listopadu mají tyto nabýt právní moci.

6. Bouldering a CVK
K tomuto problému řešilo CVK následující:

 Podnět OVK Západní Čechy k zahájení disciplinárního řízení s organizátory akce
„Petrohradské padání“. K tomuto bodu shrnul předseda CVK časovou posloupnost událostí od
posledního jednání CVK dne 29.5.2016 takto.
- Rozhodnutí disciplinární komise ČHS ze dne 10.7.2016
- Zápis OVK Západní Čechy ze dne 3.8.2016, jehož součástí je odvolání proti tomuto
rozhodnutí
- Předání odvolání proti rozhodnutí DK ČHS odvolacímu orgánu tj. VV ČHS dne 9.10.2016
- Rozhodnutí VV ze dne 11.10.2016 k odvolání
K těmto dokumentům byla vedena diskuze a přítomný předseda OVK Západní Čechy uvedl, že
použil všech regulérních prostředků směřujících k tomuto odvolání. CVK konstatovala, že přístup
DK k řešení tohoto problému se jeví jako netransparentní, nicméně neodsouhlasila žádný zásadní
postoj k tomuto problému.
 V zápisu posledního jednání CVK dne 29.5.2016 v bodě 2. byla žádost na VV, aby vyzval
boulderisty k zapojení se do činnosti jednotlivých OVK. Reakce VV je uvedena v zápisech
z jednání VV dne 27.6.2016 a 26.8.2016. Na podkladě těchto zápisů předseda CVK vyzval
jednotlivé předsedy OVK ke spolupráci v této oblasti. K datu konání této schůze odpovědělo 8
předsedů a z jejich reakcí vyplynulo, že v Čechách je 13 a na Moravě 36 boulderových sektorů.
Členové CVK se dohodli na termínu setkání se zástupci boulderistů, členů CVK a VV, které by
mělo proběhnout pravděpodobně v Adršpachu 27.5.2017. Současně byl odsouhlasen předseda
OVK Západní Čechy M. Rottenborn jako koordinátor této schůzky včetně přípravy programu a
podkladů pro vznik tzv. „B kodexu“.
Byl navržen termín příští schůze CVK shodně s termínem setkání s boulderisty, tj. 27.5.2017
v Adršpachu.

Za CVK zapsal K. Berndt

Příloha 1
Spolupracovníci s webem „Skály ČR“
Jméno
Jan Pleticha
Ladislav Šafránek
Jiří Voráček
Petr Janata
Aleš Komárek
Josef Skuhrovec
Petr Resch
Vladimír Wolf
Jakub Klicpera
Šimon Schierreich
Martin Tučka
Josef Kunzo
Roman Živný
Dan Hölzel
Jiří Rosol
Ondřej Kilian
Radek Meier
Pavel Henke
Jan Krejcar
Jirka Ryška
Roman Pešík
Dalibor Motl
Míra Vaníček
Miloslav Šramota
Michal a Vendula Coubalovi
Pavel Bechyně
Jan Puš
Vladimír Skýpala
Václav Kopecký
Petr Waller
Eda Puncman
Martin Kleštinec
Miroslav Dědek ml.
Miloslav Kebrt
Stanislav Feigl
Tomáš Vlach
Markéta Syllová
Ondřej Běhal
Ján Jesenský
Klára Kučerová
Vladimír Těšitel
Ondra Smíšek
Tomáš Hornych
Aleš Kohák
Jíří Škop

Počet
přístupů
136
111
75
62
61
49
49
33
29
26
22
21
21
19
18
17
15
15
14
14
14
13
11
10
8
8
7
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Oblast
Labské pískovce
Dubské skály
Západní Čechy
Skály na Mužském
Západní Čechy
Praha a Střední Čechy
Jižní Morava
Dubské skály
Praha a Střední Čechy
Praha a Střední Čechy
Dubské skály
Jizerské a Lužické hory
Tisá
Tisá
Vysočina
Hruboskalsko
Dubské skály
Labské pískovce
Vysočina
Praha a Střední Čechy
Jizerské a Lužické hory
Orlické hory
Praha a Střední Čechy
Jizerské a Lužické hory
Praha a Střední Čechy
Moravské písky
Praha a Střední Čechy
Skály na Mužském
Labské pískovce
Jižní Čechy
Hruboskalsko

Prachov
Jižní Čechy
Praha a Střední Čechy
Jižní Čechy

Broumovsko

Příloha 2
Územní kompetence - aktualizace
OVK

aktualizace kompetence aktualizace správci

poznámka

Broumovsko

ano, návrh změn

ano, změna, viz list

Dubské skály

?

asi ano, viz list

Hruboskalsko

ano, vše ok

ano, změna, viz list

Jeseníky a Rychleb hory ano, vše ok

ano, změny, viz list

Jizersko Lužické

ne

ne

Jižní Čechy

ano, vše ok

ano, změny, viz list

Jižní Morava

ne

ne

Labské pískovce

ano, vše ok

ano, změny, viz list

Moravské pískovce

ne

ne

Orlické hory

ano, změna

ano, viz list

Praha a střední Čechy

ano, viz list

ano, viz list

Prachov

ano, vše ok

ano, změny, viz list

Severní Morava

ne

ne

nereagovali

Severozápadní Čechy

ano, změna

ne

nereagovali

Skály na Mužském

ano, změna

ano, vše ok

Tisá

ano, změna

ano, změna, viz list

nereagovali

Vysočina

ne

ne

nereagovali

Západní Čechy

ne

ne

nereagovali

není zapracováno v přehledu níže

nereagovali
nereagovali
nereagovali
není zapracováno v přehledu níže

Příloha 3
Návrh rozpočtu 2017
Centrální vrcholová komise
Předpokládané akce
náklady v Kč
údržba skal - materiál a nářadí
1 225 000,00 Kč
údržba skal - odměny (DPP)
150 000,00 Kč
údržba skal - školení správců (cestovné)
10 000,00 Kč
ochrana přírody (cestovné)
10 000,00 Kč
granty - netradiční údržba skal
80 000,00 Kč
granty - nekomerční horoliteratura
30 000,00 Kč
režie - poštovné
3 000,00 Kč
režie - pronájmy prostor
3 000,00 Kč
režie - CVK (cestovné)
25 000,00 Kč
režie - OVK - odměna předsedům
45 000,00 Kč
rozvoj - web Skály ČR - rozvoj a údržba
170 000,00 Kč
rozvoj - web Skály ČR - odměny spolupracovníkům
10 000,00 Kč
rozvoj - nákup HORO literatury
20 000,00 Kč
celkem
1 781 000,00 Kč
Předpokládané výnosy mimo rozpočet
výnosy v Kč
prodaný materiál prvovýstupcům
100 000,00 Kč
celkem
100 000,00 Kč

termín čerpání
průběžně
prosinec
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
prosinec
průběžně
průběžně
průběžně
termín získání
průběžně

Příloha 4
Informace o ochraně přírody na jednání CVK 12.11. 2016
Jednání (žádosti, rozhodnutí) v roce 2016
Josefovské údolí - NPR Býčí skála, Správa CHKO Moravský kras: Žádost podána na konci
roku 2014, v lednu 2016 vydáno opatření obecné povahy, platnost do 31.12.2025. Vyhrazení
míst pro všechny horolezce, ostatní podmínky stejné jako dosud.
Žleby - NPR Vývěry Punkvy, Správa CHKO Moravský kras: Žádost podána na konci roku
2014, v lednu 2016 vydáno opatření obecné povahy, platnost do 31.12.2025. Vyhrazení míst
pro všechny horolezce, ostatní podmínky stejné jako dosud.
Svatošské skály – NPP Svatošské skály, Správa CHKO Slavkovský les: Žádost podána v
červenci 2015, rozhodnutí nabylo právní moci v lednu 2016, platnost do 31.12.2016.
Podmínky stejné jako doposud, povolení platí pro členy ČHS.
Polínko - Významný krajinný prvek Polínský vrch, MÚ Nýřany: Vzhledem k opakovaným
problémům (tvrzení o zákazu lezení, táboření) byla v červnu, po dohodě s vedením obce Krsy,
podána žádost o vydání stanoviska k provozování horolezectví na Polínku. Souhlasné
stanovisko s provozováním horolezectví bylo vydáno v lednu, platí pro členy ČHS.
CHKO Brdy: S účinností od 1.1.2016 vznikla CHKO Brdy. Po jednání se správou CHKO,
která započala na podzim 2015, byla podána žádost o vydání souhlasu na MŽP (příslušný
orgán OP, neboť se jedná o pozemky státu – armády), které bylo na žádost MŽP doplněno,
1.9. bylo zahájeno správní řízení.
Kotýz – NPP Kotýz, CHKO Český kras: Povolení skončilo 30.4.2016, žádost podána v lednu,
po terénním šetření v květnu vydáno rozhodnutí s platností do 31.12.2016, podmínky jako
dosud, platí pro členy ČHS.
Srbsko, Sv. Jan – NPR Karlštejn, CHKO Český kras: Povolení skončilo 30.4.2016, žádost
podána v lednu, proběhlo terénní šetření, ze kterého vyplynulo, že by bylo možno otevřít nové
oblasti (lomy). Opatření obecné povahy nebylo dosud vydáno, lezení je možné na základě
ústního povolení správy CHKO, jen v původních lokalitách.
CHKO Český ráj: Současné povolení končí 31.12.2016, žádost podána v červenci, správní
řízení zahájeno v srpnu. Vydáno rozhodnutí na 5 let, naše požadavky ve většině případů
akceptovány. Rozhodnutí by mělo nabýt právní moci v polovině listopadu.
Ostaš – PR Ostaš, PP Kočičí skály, CHKO Broumovsko: Současné povolení do 31.12.2016,
žádost podána v srpnu, v září bylo zahájeno řízení a proběhlo terénní šetření. V rámci
povolení je řešena i údržba skal.
Mrhatina – PR Mrhatina, KÚ Vysočina: Současné povolení do 31.12.2016, žádost podána
v srpnu, v září zahájeno správní řízení.

Štamberk a kamenné moře – PR Štamberk a kamenné moře, KÚ Vysočina: Současné
povolení do 31.12.2016, žádost podána v srpnu, v září zahájeno správní řízení.
Míchova skála – PP Míchova skála, KÚ Vysočina: Lezení není v současnosti povoleno,
žádost podána v srpnu, v září zahájeno správní řízení.
Čertův hrádek – PP Čertův hrádek, KÚ Vysočina: Lezení nebylo povoleno, podaná žádost
byla zamítnuta.
Žďárské vrchy - PP Černá skála, PP Devět skal, PP Drátenická skála, PP Lisovská skála, PP
Pasecká skála, CHKO Žďárské vrchy: K 1.10. byla tato ZCHÚ přehlášena, nutno řešit
povolení údržby. Bylo vydáno rozhodnutí povolující údržbu na 10 let, nabytí právní moci cca
v polovině listopadu.
Skály u Tušimic – PP Želinský meandr, KÚ Ústecký kraj: Nová oblast, povolení vyjednal
J. Žižka, Louny.
Jiná jednání
Bor – CHKO Broumovsko: Začala zatím neformální jednání se správou CHKO týkající se
možností a podmínek provozování boulderingu na Boru.
Suché skály – NPP Suché skály, Správa CHKO Český ráj: V roce 2015 bylo se správou
CHKO předběžně jednáno o údržbě Suchých skal a úpravě žebříků a přístupových cest,
s cílem lépe ochránit stav přírodního prostředí na Suchých skalách. V roce 2016 proběhla dvě
terénní šetření, na kterých byl dojednán záměr - úprava přístupových cest, žebříků a dalších
prvků, tím, že se jedná o rozsáhlou investiční akci, na kterou budou žádány peníze z EU. ČHS
je v roli odborného konzultanta zastupujícího zájmy lezců.
Prokopské údolí – PR Prokopské údolí, Magistrát hl.m. Praha: Řešení stížnosti, která byla
podána na ČHS ohledně nepovolených zásahů do předmětu ochrany; stížnost zamítnuta,
neboť nebyla způsobena členem ČHS.
Předpokládaná vyjednávání nových povolení lezení v roce 2017
 Broumovské stěny – NPR Broumovské stěny + NPP Polické stěny, CHKO Broumovsko,
OVK Broumovsko
 Adršpašsko - Teplické skály – NPR Adršpašsko - Teplické skály, CHKO Broumovsko,
OVK Broumovsko
 Křižák – PR Křížový vrch, CHKO Broumovsko, OVK Broumovsko
 Labák, pravý břeh – NPR Kaňon Labe, CHKO Labské pískovce, OVK Labské pískovce
 Tiské stěny – PP Tiské stěny, CHKO Labské pískovce, OVK Tisá
 Žďárské vrchy – lokality, u kterých dojde k přehlášení – CHKO Žďárské vrchy, OVK
Vysočina
 Pět kostelů – NPR Pulčín Hradisko, CHKO Beskydy, OVK Moravské pískovce

