Zápis z jednání CVK
konaného v sobotu 24.11.2017 v Sedmihorkách
___________________________________________________________________________
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
Kilián Ondřej
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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Program:
 Ochrana přírody
 Web Skály ČR
 Organizace CVK
 Materiál
Předseda CVK konstatoval, že schůze CVK je usnášeníschopná, neboť je přítomna více než
polovina členů komise.
1. Ochrana přírody

Seminář AOPK konaný 23.11.2018 v Sedmihorkách byl všemi zúčastněnými předsedy OVK
hodnocen kladně. Seminář přispěl především k poznání problematiky v jednotlivých OVK.
Kromě zástupců OVK Vysočina a OVK Tisá se jej zúčastnili všichni přítomní CVK.
Předseda CVK informoval o jednotlivých jednáních s orgány OP v roce 2018 viz příloha 1.
Předseda předal jednotlivým předsedům OVK Pověření k zastupování ČHS při jednání s orgány
OP ohledně provozování horolezecké činnosti. Nepřítomným předsedům bylo rozesláno
dodatečně poštou.
Byla diskutována otázka infocedulí se závěrem, že jednotlivé OVK budou řešit individuálně
s generální tajemnicí ČHS. K tomuto bodu se probírala možnost výroby kovových značek
zákazových nebo omezujících lezení pro umístění v terénu. Zájemci o tyto se spojí s předsedou
CVK nebo s Ottou Cihelnou, přes kterého by byla výroba zajištěna.

Předseda CVK informoval o možnosti vybavit oblasti ekologickými toaletami. Prozatímní zájem
projevily tři OVK, bude-li větší zájem, svaz vyhradí peníze a vstoupí do jednání s výrobcem a
orgány OP.
2. WEB Skály ČR

Na semináři AOPK informoval Petr Jandík o mobilní aplikaci a ukládání údržby skal na web ČHS
– Skály ČR. Vzhledem k tomu, že seminář předcházel schůzi CVK, tak nebyly tyto body již
detailně probírány, podrobnosti viz příloha 2.
Předseda CVK seznámil zúčastněné s výší odměn dvanácti nejaktivnějším přispěvatelům webu
v roce 2018.
Zúčastnění podali návrh na úpravu webu tak, aby u jednotlivých OVK byl hned na začátku pod
jménem předsedy uveden seznam správců skal s kontakty.
3. Organizace CVK

Předseda CVK seznámil s návrhem rozpočtu komise na rok 2019.
Byly probrány dílčí úpravy statutu OVK a CVK a odsouhlaseny nové sazby za údržbu skal pro
správce pro rok 2019.
Předseda poděkoval Vladimírovi Skýpalovi za spolupráci při realizaci průkazů správcům skal.
Tyto byly předány do jednotlivých oblastí dle požadavků: Moravské písky – 12 kusů, Praha – 9
kusů, Tisá – 3 kusy, Vysočina – 2 kusy.
Průkazy ČHS na rok 2019 jako odměna pro správce skal budou po zvažování několika variant a
na základě rozhodnutí VV ČHS distribuovány za původních podmínek dle jednotlivých návrhů
předsedů OVK.
4. Materiál
Předseda přijal objednávky na materiál za jednotlivé oblasti a informoval o celkové situaci
v dodávce materiálu v letošním roce. Především zdůraznil nevyhovující dodací lhůty kovového
materiálu od firmy Singing Rock. ČHS bude o této problematice se zástupci firmy jednat,
abychom se s těmito problémy nepotýkali i v roce 2019.

Za CVK zapsal K. Berndt

Příloha 1
Informace na jednání CVK 24. 11. 2018
Jednání s orgány OP v roce 2018
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce
- NPR Kaňon Labe – výjimka formou OOP vydána v lednu 2018, platnost do 31.12.2020
(zmenšení oblasti s celoročním lezením)
- PP Tiské stěny – souhlas formou OOP vydán v březnu 2018, platnost do 31.12.2022
(zákaz prvovýstupů, rozšíření počtu zakázaných cest)
CHKO Beskydy
- NPR Pulčín – Hradisko - Pět kostelů – výjimka vydána v lednu 2018, platnost do
31.10.2022
(podmínky beze změn, jen pro organizované horolezce, nutná registrace na webu)
CHKO Broumovsko
- PR Křížová cesta – Křížový vrch – souhlas formou OOP vydán v dubnu 2018, platnost do
31.12.2028
(podmínky beze změn)
- NPR Broumovské stěny – výjimka formou OOP vydána v červnu 2018, platnost do
31.12.2028 (podmínky beze změn)
- NPP Polické stěny – výjimka formou OOP vydána v červnu 2018, platnost do 31.12.2028
(podmínky beze změn)
- NPR Adršpašsko - Teplické skály – žádost podána v září 2018, správní řízení nebylo
dosud zahájeno
- Bor – povolení vydané v prosince 2017 bylo zrušeno na základě podání VaK Náchod, nyní
probíhají jednání týkající se ochranného pásma vodních zdrojů
CHKO Žďárské vrchy
- PP Tisůvka + PP Rozštípená skála – souhlas vydán v říjnu 2018, platnost do 31.12.2027
CHKO Český kras
- PR Tetínské skály – souhlas vydán v červnu 2018, platnost do 30.6.2023
- PP Radotínské údolí – žádost podána v roce 2017, v lednu bylo zahájeno správní řízení,
stále nedořešeno
- PR Kobyla – žádost podána v prosinci 2012, souhlas vydán v květnu, kvůli námitkám ČHS
nedořešeno

- NPR Karlštejn – Srbsko, Sv. Jan – žádost podána v březnu 2018, správní řízení nebylo
dosud zahájeno kvůli problémům s přístupem na pozemky; řešeno v rámci samostatného
jednání se správou CHKO Český kras
- V říjnu se uskutečnilo jednání s vedením Správy CHKO Český kras týkající se
dlouhodobých problémů a nedostatečné komunikace při vyřizování žádostí ČHS: NPR
Karlštejn – žádost z roku 2016 ani druhá žádost z roku 2018 není vyřízeno, dodatečně
sděleným důvodem je zavřená cyklostezka pod skalami; PR Kobyla – vyjasnění podmínek
stanovených správou CHKO, bude vydán nový souhlas; PR Radotín – rozhodnutí nevydáno
z ryze administrativních důvodů. Ve všech oblastech byla přislíbena náprava.
CHKO Pálava
- Čertův kámen – probíhají jednání s městem Mikulov o výpůjčce pozemku s Čertovou
skálou s cílem vytvořit zde malou cvičnou lezeckou oblast; povolení OP již bylo získáno
- NPR Děvín Kotel Soutěska - Martinka, Trůn – do konce roku je nutno podat žádost
Liberecký kraj
- PR Údolí Jizery – žádost podána v srpnu, správní řízení zahájeno v říjnu
Praha
- PR Prokopské údolí – Borová skála – v srpnu proběhlo jednání o problémech v této
lokalitě, Borová skála je nyní pro lezení otevřena, předpokladem je součinnost ČHS při
údržbě

Příloha 2
Databáze skal v roce 2018
V letošním roce došlo ke zcela zásadní události, a tou je vydání bezplatných mobilních aplikací
Skály ČR pro hlavní systémy Android a iOS. Tyto aplikace zpřístupňují celou databázi skal a cest
evidovaných českým horolezeckým svazem. Kromě poskytnutí informací z databáze usnadňují obě
aplikace vyhledání skal v terénu a dávají uživatelům pohodlnou možnost doplňovat fotografie cest,
informace o skalách a cestách, jako jsou parametry cest, souřadnice skal, a uživatel též může odeslat
hlášení o závadě, případně návrh změny klasifikace. Aplikace Skály ČR má možnost pracovat také v
offline režimu bez připojení k mobilní síti, pokud si uživatel předem stáhne potřebné sektory nebo
oblasti. Aplikace počítají se spoluprací s webem nebo aplikací mapy.cz, případně Google maps a
Apple maps.
ČHS má možnost hromadně odeslat upozornění na aktuální důležité informace, které se zobrazí všem
uživatelům webové databáze i mobilních aplikací. Lze to využít k operativním informacím o
hnízdění, nebo jiných omezeních na skalách, případně jiné všeobecně důležité informace.
Několik nových funkcí dostala databáze i na webu. Pro správce skal je podstatná možnost aby mohl za
„vrtačkového specialistu” zapisovat údržbu skal do databáze „klávesnicový specialista”, prostě nemusí
zapisovat ten, kdo údržbu v terénu dělal. Tím se připravil prostor pro možnost v budoucnu brát data
pro odměny za údržbu ze zapsané údržby v databázi.
Významná je nově ustanovená spolupráce s Hasičským záchranným sborem. Po úspěšně vloni
zahájené spolupráci s portálem mapy.cz nyní ČHS předává aktuální souřadnice skal také hasičskému
záchrannému sboru. To může pomoci při záchraně lezců zraněných ve skalách. Již tohoto důvodu
apelujeme na všechny, kdo mohou pomoci s doplňováním chybějících souřadnic, aby souřadnice
posílali jakýmkoliv dostupným způsobem, může to být prospěšné i pro ně samotné.
Ke konci listopadu 2018 má databáze 85 950 cest, 14 659 skal, 978 sektorů. GPS souřadnice má 7 777
skal. Aplikaci Skály ČR si již stáhlo téměř 1500 uživatelů, průměrné hodnocení se blíží pěti
hvězdičkám, čímž překonává konkurenci v tomto oboru. Odkaz na stažení a instalaci obou verzí v
Google play a Appstoru je mimo jiné na titulní stránce databáze skal na webu ČHS.

