
 

Zápis z jednání CVK 
konaného v sobotu 17. 6. 2017 v Teplicích nad Metují 

___________________________________________________________________________  

 

Přítomni: 

OVK Broumovsko Škop Jiří  přítomen 

OVK Českomoravská vrchovina Novák Pavel přítomen 

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 omluven 

OVK Jižní Morava Weisser Pavel  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  omluven 

OVK Severní Morava Babača Jiří  přítomen 

OVK Severozápadní Čechy Suchopárek Pavel  omluven 

OVK Skály na Mužském Waller Petr  omluven 

OVK Tisá Rosol Jiří  přítomen 

OVK Západní Čechy Rottenborn Marek  přítomen 

 

Boulderisté: 

Zdeněk Horáček 

Martin Stráník 

Ondřej Beneš 

Zdeněk Suchý 

Pavla Dvořáková 

David Kozel 

Anežka Cuno 

David Kroupa 

Petr Resch 

 

Hosté: Božena Valentová – generální sekretář ČHS 

  

 

Program: 

 setkání se zástupci boulderingu 

 zpřesnění a zpřísnění pravidel lezení 

 územní kompetence 

 materiál 

 organizace CVK 

 

1. setkání se zástupci boulderingu 

Předseda CVK K. Berndt přivítal všechny přítomné a hned v úvodu předal slovo koordinátorovi 

setkání Marku Rottenbornovi z OVK Západní Čechy. Ten pak zhodnotil současnou situaci 

boulderingu a definoval cíl tohoto setkání jako seznámení s navrhovaným kodexem boulderingu, 

který by měl vyjít z těchto základních pěti otázek: 



 

Je tento kodex potřebný? 

Platí současná pravidla lezení i pro bouldering? 

Vztah kodexu k ČHS. 

Prezentace závěrů tohoto setkání a návrhu kodexu veřejnosti. 

Základní body kodexu. 

Dále byla diskutována situace v jednotlivých OVK a vedena diskuze k jednotlivým bodům 

kodexu. Z této diskuze vyplynulo, že kodex boulderingu bude spíše doporučením a nebude 

dokumentem ČHS.  Zazněla také výzva, aby zástupci boulderingu více spolupracovali 

s jednotlivými OVK. Marek Rottenborm připraví první návrh kodexu, který rozešle účastníkům 

jednání a dalším zástupcům boulderingové komunity k připomínkám. 

 

2. Pravidla lezení 

Schůze CVK dále pokračovala řešením otázek týkajících se zpřísnění a zpřesnění pravidel lezení 

přijatých jednotlivými OVK. Podnětem pro řešení této záležitosti byla aktualizace zpřesnění a 

zpřísnění pravidel na Hruboskalsku.  Platná zpřísnění a zpřesnění pravidel budou zveřejněna na 

webu ČHS, za úkol odpovídá B. Valentová.  Předseda CVK požádal, aby předsedové zasílali nově 

vzniklá zpřísnění a zpřesnění na sekretariát k evidenci. 

 

3. Územní kompetence 

Předsedou CVK byla navržena úprava územních kompetencí tak, aby byla v souladu s hranicemi 

jednotlivých CHKO z důvodů snazšího vyjednávání podmínek u orgánů OP. Předseda také 

doporučil, aby jednotlivé OVK mezi sebou domluvili hranice působnosti. Situaci s přidělením 

sektorů k jednotlivým OVK bude předseda CVK řešit jednotlivě s předsedy. Některé úpravy 

kompetencí byly domluveny již přímo na místě – jedná se o hranice mezi OVK Labské pískovce a 

OVK Jizerské a Lužické hory. 

Předseda OVK Broumovsko navrhl varianty řešení: 1. přejmenování OVK BR na OVK Východní 

Čechy a v součinnosti s ČHS zajištění personálního obsazení OVK o lezce ze všech oblastí; 2. 

zmenšení územní působnosti pouze na skalní oblasti OVK Broumovsko s tím, že bude ustavena 

nová OVK pro „zbytkovou působnost v rámci Východních Čech“, 3. jako var. 2 s přenesením 

zbytkové působnosti na CVK. Předseda CVK a B. Valentová přislíbili řešení této situace. 

 

4. Materiál 

Materiál 2017 byl dodán dle požadavků v plném rozsahu. Materiál od Singing Rocku byl dodán 

ve dnech těsně před jednáním CVK. 

Předseda představil nový slaňovací set od Rock Empire, ale pro vysokou finanční náročnost a 

stejnou délku řetězů byl tento členy CVK zamítnut. 

Předseda dále představil nový typ vrcholových knížek, které přivezl od dodavatele FOKUS a 

přidělil je dle požadavků jednotlivých OVK.  

Pro požadavky na materiál pro rok 2018 požádal předseda členy, aby pro vyplnění používali 

zaslané tabulky pro jednodušší zpracování i pro přesné zadání. Materiál, který v tabulce nebude 

uveden a OVK je požadují, uvádět vždy na konci tabulky. Členové CVK byli informováni o 

novém výrobci materiálu, tj. Pester CEE. 



 

5. Organizace CVK 

Předseda zdůraznil potřebu zapisování prvovýstupů a údržby skal do databáze Skály ČR na webu 

ČHS. Současně nabídl pomoc předsedům a správcům, kteří data do databáze nemohou nebo 

nechtějí zapisovat – pokud data pošlou e-mailem nebo i v papírové podobě, zadá data do databáze 

sekretariát.  

Předseda seznámil přítomné s tím, že  od 1.6.2017 pracuje v ČHS na poloviční úvazek, proto bude 

mít více času na vyřizování problémů u jednotlivých OVK.  

 

Za CVK zapsal K. Berndt 


