
 

Zápis z jednání CVK 
konaného v sobotu 9.11.2019 v Praze 

___________________________________________________________________________  

 

Přítomni: 

OVK Broumovsko Škop Jiří  omluven 

OVK Českomoravská vrchovina Kilián Ondřej omluven 

OVK Dubské skály Cihelna Otto  přítomen 

OVK Hruboskalsko Meier Radek  přítomen 

OVK Jeseníky a Rychlebské hory Abt Lukáš  omluven 

OVK Jizerské a Lužické hory  Živný Roman  přítomen 

OVK Jižní Čechy Jesenský Ján přítomen 

OVK Jižní Morava Weisser Pavel  přítomen 

OVK Labské pískovce Pleticha Jan  omluven 

OVK Moravské pískovce Skýpala Vladimír přítomen 

OVK Východní Čechy Racek Tomáš  přítomen 

OVK Praha a střední Čechy Tučka Martin přítomen 

OVK Prachov Vlach Tomáš  přítomen 

OVK Severní Morava Babača Jiří  omluven 

OVK Severozápadní Čechy Suchopárek Pavel  přítomen 

OVK Skály na Mužském v.z.Vltavský Jiří  přítomen 

OVK Tisá Rosol Jiří  přítomen 

OVK Západní Čechy Rottenborn Marek  přítomen 

CVK předseda Berndt Karel  přítomen 

 

Hosté: 

Božena Valentová 

Petr Jandík 

  

 

Program: 

 Web Skály ČR 

 Ochrana přírody 

 Organizace CVK 

 Materiál 

 

Předseda CVK konstatoval, že schůze CVK je usnášeníschopná, neboť je přítomna více než 

polovina členů komise. 
 

1. WEB Skály ČR 

Petr Jandík podal informace k webu Skály ČR – prezentace pro CVK 2019 - viz příloha 1. 

K mobilní aplikaci nebyly z řad předsedů žádné dotazy, proto o této věci Petr Jandík nereferoval. 

Dále byla diskutována otázka hlášení prvovýstupů resp. aktualizace pískovcových pravidel v bodě 

5.5 viz příloha 2. Problém byl diskutován a došlo se k závěru, že takto podaný návrh by vyžadoval 

celkovou změnu pravidel a že bude pouze stačit, když se ke stávajícímu znění doplní komentář, že 

hlášení prvovýstupů je možné také prostřednictvím databáze Skály ČR, s případnými 

"technickými" specifikacemi. Tato informace bude předložena jako návrh do zápisu Výkonného 

výboru ČHS. 



Na dotaz Vladimíra Skýpaly byla diskutována situace s evidencí málo atraktivních lokalit. Bylo 

odsouhlaseno, že tyto subjekty bude web ČHS evidovat pouze jako informaci o jejich existenci. 

Tyto oblasti budou bez správce skal, a tudíž nebudou udržovány ani spravovány oblastními 

vrcholovými komisem ČHS. 

 
2. Ochrana přírody 

Předsedům bylo rozdáno „Pověření k zastupování ČHS při jednání s orgány OP“. 

Božena Valentová přednesla informaci o jednání s orgány ochrany přírody v roce 2019 týkající se 

povolení provozování lezecké činnosti v konkrétních oblastech viz příloha 3. 

Dále informovala o setkání na téma Mg, které se uskuteční 22.11.2019 v Turnově za účasti 

předsedů VK a zainteresovaných lezců z daných oblastí. 

 
3. Organizace CVK 

Předseda CVK seznámil s čerpáním rozpočtu v roce 2019 a s návrhem rozpočtu komise na rok 

2020 i s důvody jeho navýšení, tj. začlenění peněz na právní analýzu odpovědnosti ČHS, správců 

a prvovýstupů za bezpečnost provozování horolezectví ve skalách na území ČR a navýšení cen 

materiálu. 

Průkazy ČHS na rok 2020 jako odměna pro správce skal budou realizovány dle seznamů 

dodaných předsedy jednotlivých OVK. 

Průkazy správců skal pro rok 2020 budou realizovány stejně jako v předchozím roce dle 

požadavků předsedů OVK. 

Předseda CVK připomněl projednávanou změnu názvu OVK Dubské skály na OVK Kokořínsko 

jako reakci na zápis OVK Kokořínsko z 6.4.2019, kde se členové této OVK usnesli na novém 

názvu oblasti a tudíž i názvu OVK. CVK k této informaci neměla námitky a odsouhlasila tuto 

změnu. 

Dále předseda seznámil přítomné se změnou předsedy OVK Východní Čechy, kde odstupujícího 

Miroslava Vaníčka nahradí přítomný Tomáš Racek. CVK i tuto informaci vzala na vědomí a 

odsouhlasila. 

Předseda informoval o proběhlých seminářích správců skal v roce 2019: 

25.5.2019 – Klokočí – 33 účastníků 

31.8.2019 – Lidečko – 24 účastníků 

12.10.2019 – Dolní Žleb – 7 účastníků 

Podal také informaci o tom, že v rámci Filmového festivalu v Teplicích byla prezentována činnost 

správců skal lezecké veřejnosti formou 4 přednášek. 

Termíny semináře správců skal pro rok 2020 nebyly zatím stanoveny. 

Pavel Weiser informoval o problému, který vznikl v souvislosti s nehodou na lokalitě Obří noha u 

Prostějova. Nehodu, při které došlo ke zřícení části skály se slaňovacím zařízením, vyšetřuje 

Policie ČR, a v návaznosti na ni se otevírá otázka odpovědnosti ČHS, oblastních vrcholových 

komisí, správců skal a prvovýstupců za stav skal a za stav jištění, tj. za bezpečnost lezení na 

skalách v ČR. Vzhledem k závažnosti problému, který staví do rizikové situace zejména správce 

skal a mohl by ohrozit současný systém údržby skal, bylo rozhodnuto, že je třeba nechat 

vypracovat v roce 2020 právní analýzu situace a v návaznosti na ni realizovat opatření, která 

upraví odpovědnost ČHS, správců apod. na akceptovatelnou míru. Také Božena Valentová 

informovala o podobné situaci vzniklé v Prokopském údolí v Praze, kde se však jedná o 

odpovědnost spolulezce za nehodu. Také tato záležitost bude konzultována s právníky. O vývoji 

situace budete průběžně informováni. 



Božena Valentová dále informovala o školení bezpečnosti práce, které by měli pravidelně 

absolvovat všichni správci, kteří provádí údržbu jištění na DPP, tj. v pracovně právním poměru. 

Z následné diskuse vyplynulo, že bude pravděpodobně třeba změnit způsob odměňování správců, 

tak, aby byl v souladu s požadavky na školení bezpečnosti a na související revize materiálu. 

Návrh řešení by měl být předložen v příštím roce. 

 

4. Materiál 

Předseda přijal objednávky na materiál za jednotlivé oblasti a informoval o problému, který vznikl 

na základě reklamace navrtáváků u Aleše Procházky. Všechny navrtáváky vydané v roce 2019 

budou staženy a předány ke kontrole Singing Rocku. Dále seznámil přítomné s požadavkem od 

výrobce, aby předsedové dle svých zkušeností připomínkovali konstrukční požadavky na tyto 

výrobky v co nejkratším čase, aby mohly být zohledněny již při výrobě v příštím roce. 

Předseda informoval o nabídce nových chemických malt – TAF-FIX V-PRO 410 – test výrobku 

byl již předsedům předán, dále chemická malta RECA – zpráva o testu viz příloha 4. Většinou 

hlasů přítomných bylo odsouhlaseno setrvání u původních dodavatelů. 

Předseda upozornil, že v roce 2020 plánuje další etapu revize elektrického nářadí a požádal 

předsedy o spolupráci. 

 

Za CVK zapsal K. Berndt 

 



 

Příloha 1 

 

 

CVK_2019_opt.pdf

 



 

Příloha 2 

 
Návrh Petra Jandíka 
 
Ahoj, myslím, že by bylo potřeba aktualizovat pískovcová Pravidla lezení, bod 5.5. tak, aby byl preferován 
elektronický způsob hlášení prvovýstupů zapsáním do databáze. Současné znění ho vůbec neumožňuje. Jako 
výchozí materiál k diskuzi dávám tyto návrhy. 
 
Zdravím, Petr 
 
 
====================================================================== 
5.5 Hlášení dokončených prvovýstupů 
(1) Provedené prvovýstupy se hlásí příslušné OVK písemně ve lhůtě 4 týdnů od dokončení 
 
prvovýstupu. Hlášení musí obsahovat: 
 
• skalní oblast; 
 
• jméno nebo návrh jména nového lezeckého objektu; 
 
• návrh názvu nové cesty; 
 
• stupeň obtížnosti (buď AF nebo AF a RP); 
 
• jméno a příjmení všech účastníků v pořadí na laně při dosažení vrcholu, při střídavém 
 
vedení jsou prvolezci spojeni písmenem „a“; 
 
• způsob jištění (např. jištěn ze zdola, samojištění); 
 
• adresu, sportovní oddíl prvolezce(ů); 
 
• datum; 
 
• přesný popis cesty pokud možno i s nákresem výstupu; 
 
• použité jištění, včetně dodatečně osazených; vpřípadě špatného jištění i „psychickou“ náročnost. 
 
(2) Nahlášením prvovýstupce potvrzuje provedení prvovýstupu v souladu s Pravidly. 
(3) Prvovýstupy, které nebudou hlášeny příslušné OVK, nebudou uznány. 
 
======================================================================== 
navrhuji následující změnu: 
======================================================================== 
 
5.5 Hlášení dokončených prvovýstupů 
(1) Provedené prvovýstupy se hlásí ve lhůtě 4 týdnů od dokončení zápisem do databáze Skály ČR, a to buď: 
 
• ve veřejné databázi na webu https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/ vložením cesty na stránce příslušné 
skály; 
 
• zápisem v redakčním systému, pokud má prvovýstupce přístup; 
 
• Zápis do databáze lze nahradit vyplněním papírového formuláře „Protokol o prvovýstupu” (ke stažení 
zde: https://www.horosvaz.cz/res/archive/142/020281.pdf?seek=1472032983) a jeho naskenování odeslání na 
mailovou adresu skalycr@horosvaz.cz. 
 
 
• V položce Lezci se zapíše jméno a příjmení všech účastníků v pořadí na laně při dosažení vrcholu, při střídavém 
 
vedení jsou prvolezci spojeni písmenem „a“; 
 
• způsob jištění (např. jištěn ze zdola, samojištění); 
 
• datum; 

https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/
https://www.horosvaz.cz/res/archive/142/020281.pdf?seek=1472032983


 

 
• přesný popis cesty pokud možno i s nákresem výstupu; 
 
 
• použité jištění, včetně dodatečně osazených; vpřípadě špatného jištění i „psychickou“ náročnost. (ikona 
„Nebezpoečí”) 
 
(2) Nahlášením prvovýstupce potvrzuje provedení prvovýstupu v souladu s Pravidly. 
(3) Prvovýstupy, které nebudou hlášeny nebudou uznány. 
 
================================================== 
 
Nepískovcová pravidla zní nyní takto: 

 
(4) Po dokončení nové lezecké cesty či varianty jsou autoři povinni navrhnout název a klasifikaci a do 30 dnů 
zaslat OVK kompletní informace (skalní oblast, návrh názvu, klasifikaci, jména autorů, kontaktní adresu, datum 
zahájení a dokončení, způsob osazení a typ zanechaných fixních jištění, použité vyjímatelné jištění a nákres, 
včetně zakreslení okolních cest). 
 
Navrhuji změnu: 
(4) Po dokončení nové lezecké cesty či varianty jsou autoři povinni navrhnout název a klasifikaci a do 30 dnů 
zapsat cestu do databáze Skály ČR https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/ vyplněním příslušného formuláře 
(skalní oblast, sektor, skála, návrh názvu, klasifikaci, jména autorů,  datum zahájení a dokončení, způsob osazení 
a typ zanechaných fixních jištění, použité vyjímatelné jištění a nákres, včetně zakreslení okolních cest). 

https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/


 

Příloha 3 

 

Informace na jednání CVK 9. 11. 2019 

 

Jednání s orgány OP v roce 2019 
 

NP České Švýcarsko 

Vyznačování přístupových cest a povolených oblastí v návaznosti na novou právní úpravu 

národních parků a přípravu nového Návštěvního řádu – celoroční průběžná spolupráce se 

správou NP, řeší Jeník Pleticha a správci. 

 

CHKO Broumovsko 

- NPR Adršpašsko - Teplické skály – povolení formou OOP s platností do 31.12.2029.  

 

- Bor – povolení vydané v prosince 2017 bylo zrušeno na základě podání VaK Náchod, 

probíhají jednání týkající se ochranného pásma vodních zdrojů, situace je stále nevyřešena.  

 

CHKO Český kras 

- PR Kobyla – souhlas s platností do 31.12.2025.  

 

- NPR Karlštejn – Srbsko, Sv. Jan – povolení formou OOP s platností do 31.12.2029, tři 

nové lokality, obnovené povolení po více než třech letech.  

 

CHKO Pálava 

- NPR Děvín Kotel Soutěska - Martinka, Trůn – povolení formou OOP s platností do 

31.12.2024, vydáno s velkým zpožděním.   

 

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 

Podána žádost, zahájeno správní řízení.  

 

Liberecký kraj 

- PP Divadlo, Vranovské skály, Široký kámen – podána žádost, zahájeno řízení. 

 

 

 

Očekávaná jednání v roce 2020 
Labák pravý břeh, Goethova skalka, skály u Tupadel, Bořeň, lokality na území Prahy, Dutý 

kámen, Štramberk, Jizerské hory, Čertův kámen (Mikulov) 

 



 

Příloha 4 

Chemická malta RECA 
 

Malta byla použita na upevnění borháku Raveltic pr. 10mm, délky80mm do 

žulového bloku. 

 

 
 

Byla použita malta VM –EA 

 
 



 

Po vytvrzení byla provedena pevnostní zkouška hydraulickou trhačkou. 

 
Detail upnutí borháku. 

 

 
 

Tlak hydrauliky 50 MPa odpovídá tažné síle 4 000kg 



 

Z hlediska pevnosti tato malta vyhovuje. 

Problémy pro použití v našich podmínkách: 

Kotvící prvky jsou osazovány ve visu v lanu. Z toho důvodu vzniká problém s 

použitím: 

Použitá kartuše byla naplněna tak, že z počátku vytékala ve větší míře tmavá 

složka. Nebylo tedy možno pohledem posoudit správné namíchání. 

V barevné mísící špičce není možno zkontrolovat přítomnost statického 

směšovače, který v některých případech vypadává. 

Při použití malty ve visu v lanu se provádí vizuální kontrola směsi ve špičce. To 

v této barevné není možné. Z toho důvodu se zásadně používají průhledné 

špičky. 

V černé, neprůhledné kartuši není možné sledovat polohu pístu vzhledem ke 

stupnici. 

 

 

Vladimír Těšitel, ČHS 
 

 


