Zápis z jednání CVK
konaného v sobotu 11.11. 2017 v Praze
___________________________________________________________________________
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
CVK předseda

Škop Jiří
Novák Pavel
Cihelna Otto
Meier Radek
Abt Lukáš
Živný Roman
Jesenský Ján
Weisser Pavel
Pleticha Jan
Skýpala Vladimír
Vaníček Miroslav
Tučka Martin
Vlach Tomáš
Babača Jiří
Suchopárek Pavel
Waller Petr
Rosol Jiří
Rottenborn Marek
Berndt Karel
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Hosté: Jan Bloudek – předseda ČHS
Petr Jandík – Skály ČR

Program:
 Web Skály ČR
 Organizace CVK
 Materiál
 Ochrana přírody
1. 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. Uvítal hosty.
Předseda ČHS J. Bloudek vyjádřil postoj ČHS k následujícím tématům
- Pískařská komise ČHS
- Spolek Českého sportovního lezení
- Smlouva s Mapy.cz
Objasnil situaci přidělování peněz z MŠMT a jejich rozdělení v rámci svazu. V následné
diskuzi odpovídal na dotazy předsedů k jednotlivým tématům.
2. WEB Skály ČR
Čtvrtou fázi vývoje databáze skal představil její správce Petr Jandík, zejména s ohledem na potřeby
správců skal. Jednotlivé body:

- status cesty v databázi může být „na schválení” (nově vložená cesta), „schválená” (ukazuje se
veřejně) a „zrušená” (je jen z evidenčních důvodů uložena v databázi, veřejně se neukazuje). Cesta
„na schválení” se podle usnesení CVK z roku 2016 automaticky stane schválenou po půl roce,
pokud její stav zástupce OVK nezmění dřív. V seznamu cest v redakčním systému si lze vyfiltrovat
cesty s požadovaným stavem a požadovanou OVK a případně vytisknout nebo uložit do PDF, což
už bylo i dříve, nyní jem přibyl stav „zrušená”
- Zákaz u skal: Kromě cest lze nastavit zákaz lezení také u skal. Ten se bere v úvahu pouze v
případě, že skála nemá žádné evidované cesty.
- Hnízdění u skal: Kromě cest lze nastavit příznak hnízdění také u skal. Ten se bere v úvahu pouze v
případě, že skála nemá žádné evidované cesty.
- Mapové služby: Na titulní stránce databáze je mapa sektorů, kterou lze zobrazit velkou v
samostatném okně a případně nechat zobrazit vlastní polohu. Kliknutí na sektor vyvolá informační
panel s aktivním odkazem na stránku sektoru v databázi a možností navigace k sektoru. Zobrazují
se jen sektory, které mají souřadnice. Dále je u každého sektoru (se souřadnicemi) mapa
zobrazující skály v sektoru, pokud mají souřadnice. Klik na skálu vyvolá informační panel s
aktivním odkazem na stránku skály a možností navigace ke skále.

- Byla představena inovovaná funkce řazení cest na skále a skal v sektoru.
- U skal, které mají souřadnice, se vypisuje název malo- i velkoplošného chráněného území a aktivní
odkaz na zobrazení na turistické mapě mapy.cz. U skal bez souřadnice je možnost souřadnice vložit
a odeslat

Dále byla představena spolupráce s portálem mapy.cz, kterému z databáze ČHS jsou předávány
následující údaje: Název skály, číslo skály, GPS souřadnice, text případného omezení lezení,
aktuální stav zákazu a hnízdění a lezecká disciplína. Smlouva je postavena na recipročním
základě, mapy.cz dávají u každé nakliknuté skály na mapě informační tabulku s aktivním
odkazem na stránku skály v databázi ČHS. Proto je vhodné se snažit doplňovat GPS souřadnice,
kde nejsou.
Předseda CVK seznámil přítomné s průběhem jednání se zástupci HZS, které proběhlo 8.11.2017
a kterého se zúčastnil spolu s P. Jandíkem. Z tohoto jednání vyplynulo, že ČHS poskytne HZS
stejné údaje jako pro Mapy.cz pro interní potřebu. Budou následovat další jednání o smluvních
podmínkách.
Předseda CVK zhodnotil spolupráci jednotlivých OVK s webem Skály ČR a informoval o
vyplacení peněžních odměn nejaktivnějším spolupracovníkům z plánovaného letošního rozpočtu.
3. Organizace CVK

Předseda seznámil přítomné s průběhem setkání u příležitosti 120. výročí českého horolezectví,
které proběhlo 4.11.2017 na Hrubé Skále. Dále seznámil s termínem konáním Valné hromady
ČHS dne 24.3.2018.
Předseda informoval o ustavující schůzi OVK Východní Čechy, která proběhla 26.8.2017 a při
které zanikla OVK Orlické hory. Předsedou této nové komise je bývalý předseda OVK Orlické
hory Miroslav Vaníček. Dále seznámil se změnou předsedy v OVK Praha a Střední Čechy, která
proběhla na schůzi této komise dne 19.10.2017 a kde se stal novým předsedou Martin Tučka.
CVK vzala obě tyto změny na vědomí a schválila je.
Členové byli obeznámeni s provedením nové členské průkazky ČHS na rok 2018, kde nebude
místo na uvedení správcovství, z toho důvodu byl předveden návrh samostatného průkazu správce
skal. Jednotliví předsedové komisí dodají seznam správců, kteří budou tento průkaz požadovat.

Dále byli seznámeni s novými formuláři:

- Výdejka materiálu
- Podkladová tabulka pro výpočet odměn za údržbu skal – výměnu jistících prostředků
- Protokol o prvovýstupu
V roce 2017 se uskutečnila dvě školení správců skal a prvovýstupců a to v Teplicích nad Metují
dne 26.8.2017 – 16 účastníků a v Jirkově u Chomutova dne 28.10.2017 – 13 účastníků. I pro rok
2018 plánujeme další školení. Termíny a místa budou včas oznámeny.
4. Ochrana přírody

Předseda CVK se zúčastnil semináře Stabilita pískovcových skalních věží, který se konal
16.9.2017 v Broumově, pořádal ÚSMH AV ČR ve spolupráci s AOPK, Správou CHKO
Broumovsko a ZO ČSS 5-03 Broumov. ÚSMH zastupoval a seminář vedl Filip Hartvich.
Iniciátorem semináře byla pravděpodobně Správa CHKO, kterou zastupoval Petr Kuna, neboť
několik referátů se týkalo stability Homole v Adršpašských skalách. Na semináři Jiří Adamovič
informoval o nově vznikající Databázi skalního řícení a možnostech spolupráce s touto databází.
Toto bylo všeobecně uvítáno a padl i návrh, aby v každé CHKO v budoucnosti byl ustaven jakýsi
pozorovatel spolupracující s tou databází. Z toho plyne, že by tento pozorovatel mohl případně
spolupracovat i s ČHS. Nejsou to sice 100%ní lezci ale především geologové, výjimkou je
pravděpodobně Jakub Šafránek (Skalní rota) z NP České Švýcarsko a Ota Krásný z Geotecu
Pardubice. Databáze řícení zpracovává v současné době Kokořínsko, bude pokračovat přes Český
Ráj do Broumovska a nakonec bude řešit Labské písky, kde je v současné době těchto případů
nejvíce. J.Adamovič přislíbil spolupráci.
Pro zájemce uvádíme adresu webu: http://rockfall.gli.cas.cz
Předseda přečetl informace od B. Valentové o jednáních s OP viz příloha.
5. Materiál
Materiál od Singing Rocku objednaný v letním období tohoto roku bude dodán jednotlivým OVK
nejpozději do konce února 2018.
Předseda dále představil nové produkty nabízené firmou Hilti, jedná se chemickou maltu 300ml a
ocelové kartáče průměr 12 a 14, které nahradí dosavadní a již nevyráběný vytírací kartáč průměr
13. Požadavky na tyto materiály mohou předsedové zaslat do 31.12.2017.
J. Babača podal návrh na rozšíření materiálu od Singing Rocku o komplet dvou řetězů spojených
okem (3+9 a 1+7). Také O. Cihelna podal návrh na dodání tyček k vrcholovým krabicím
s přivařenou podložkou, tak aby krabice neseděla přímo na skále. Oba požadavky byly přijaty a
předseda CVK bude konzultovat možnost dodání s výrobcem.

Za CVK zapsal K. Berndt

Příloha:
Informace o ochraně přírody na jednání CVK 11. 11. 2017
Jednání s OP v roce 2017
PR Štamberk a kamenné moře – výjimka do 31. 12. 2021, jen pro členy ČHS
PR Mrhatina, PP Míchova skála – KÚ Vysočina neudělil výjimky, lezení není povoleno
CHKO Brdy – souhlas do 31. 12. 2017, ale vztahuje se jen na Mrtnickou skálu; jiné lokality
nepovolil správce státních pozemků – Vojenské lesy a statky ČR
PR Ostaš – souhlas do 31. 12. 2026, vztahuje se jen na lezení s lanem, ne na bouldering
NPR Zlatník – výjimka platí do 31. 12. 2022, platí jen pro členy ČHS.
Bor v CHKO Broumovsko – povolení do 31. 12. 2022; povolení je nyní pozastaveno kvůli
řešení formálních nedostatků rozhodnutí na straně Správy CHKO Broumovsko.
NPR Broumovské stěny – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení dosud nebylo zahájeno
NPP Polické stěny – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení nebylo dosud zahájeno
NPR Adršpašsko - Teplické skály – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení nebylo
dosud zahájeno
PR Křížový vrch - žádost podána v srpnu 2017, správní řízení nebylo dosud zahájeno
NPR Kaňon Labe – žádost podána
PP Tiské stěny – žádost podána v listopadu 2017, žádost podána v září 2017, povolení bude
vydáno formou OOP
NPR Pět kostelů – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení zahájeno v říjnu
Srbsko, Sv. Jan v NPR Karlštejn – Správa CHKO Český kras nevydala ani po opakovaných
žádostech opatření obecné povahy; v lokalitách je lezení možné na základě neformálního
souhlasu správy CHKO.
Panteon – mimořádná finanční dotace na sanaci pozemků pod lezeckými sektory, brigáda 25.
11. 2017.
Informace týkající se právní úpravy ochrany krajiny
V květnu nabyla právní moci novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která zcela nově
umožňuje vydávat výjimky, souhlasy i vyhrazovat území formou opatření obecné povahy.
Takto vydaná „povolení lezení“ se vztahují na všechny lezce, nejen na členy ČHS.
Rozhodnutí, zda bude „povolení“ vydáno formou OOP, nebo formou rozhodnutí jen pro členy
ČHS, je věcí orgánů OP.

