
 

 

Zápis z jednání CVK 
konaného v sobotu 6.6.2020 Blatečky 

___________________________________________________________________________  

 

Přítomni: 

OVK Broumovsko Česenek Zbyšek  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 přítomen 

OVK Jižní Morava Weisser Pavel  přítomen 

OVK Kokořínsko Cihelna Otto přítomen 

OVK Labské pískovce Pleticha Jan  Přítomen 

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  neomluven 

OVK Severozápadní Čechy Suchopárek Pavel  přítomen 

OVK Skály na Mužském Waller Petr  přítomen 

OVK Tisá Rosol Jiří  přítomen 

OVK Vysočina Kilián Ondřej omluven 

OVK Západní Čechy Rottenborn Marek  přítomen 

CVK předseda Berndt Karel  přítomen 

   

   

Hosté: 

Božena Valentová – generální sekretář ČHS 

Vladimír Těšitel 

  

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

polovina členů komise. 

 

Program: 

 Organizace CVK 

 Materiál 

 Web Skály ČR 

 Ochrana přírody 
 

1. Organizace CVK 

B. Valentová seznámila přítomné s právní analýzou odpovědnosti ČHS za škody způsobené 

stavem skalních oblastí a lezeckých cest, která je přílohou zápisu. Z analýzy vyplývá, že ačkoli 

obecně závazné právní předpisy neukládají ČHS povinnost zajišťovat údržbu a bezpečnost 

skalních oblastí, nelze za současné situace vyloučit, že ČHS bude za případné škody činěn 

odpovědným, neboť deklaruje, že se o skalní oblasti stará a má k tomu ustavené orgány (CVK, 

OVK, správci skal). B. Valentová informovala o opatřeních, která je třeba přijmout, aby bylo výše 

uvedené riziko odpovědnosti za škody sníženo (eliminováno) a aby byl současně zachován 

současný systém správy a údržby skalních oblastí, který považuje Výkonný výbor za přínosný. 

Prvořadým opatřením je úprava Stanov ČHS a úprava vnitřních dokumentů ČHS, viz návrh 

úpravy Statutu CVK a OVK a návrh úpravy pravidel lezení.  



 

Následná diskuse byla věnována především odpovědnosti správců skal, B. Valentová přislíbila 

zjistit možnost pojištění odpovědnosti správců, na které by přispěl ČHS.  

Diskutována byla i další možná opatření směřující k oslabení odpovědnosti za škody na skalách 

ČR, zejména informačním tabulím.  

 

V návaznosti na problematiku odpovědnosti byly diskutovány otázky školení bezpečnosti 

práce správců skal (práce ve výškách a nad volnou hloubkou), revize materiálu (lana, 

sedáky…) a rizika plynoucí z toho, že ČHS školení bezpečnosti ani revize materiálu nezajišťuje. 

CVK se usnesla, že předpokladem vyřešení současné situace je zpracování analýzy obsahující 

věcné i právní aspekty této problematiky. Zpracování věcných aspektů bezpečnosti práce a revize 

materiálu bude zadáno J. Žižkovi (zajistí J. Pleticha), zpracování právních aspektů zajistí B. 

Valentová. Do vyjasnění situaci nebude možno uzavírat dohody o provedení práce týkající se 

údržby jištění.  

 

V souladu s opatřeními zaměřenými na oslabení případné odpovědnosti ČHS za škody 

předložil předseda CVK návrh úpravy Statutu Centrální vrcholové komise a Oblastních 

vrcholových komisí ČHS a dále návrh úpravy všech nyní platných pravidel lezení.  

 Návrh úpravy Statutu CVK a OVK byl bez připomínek odsouhlasen a bude předán ke 

schválení na nejbližší jednání Výkonného výboru. 

 Návrh úpravy stávajících Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách byl 

odsouhlasen ve znění připomínek, které zazněly v diskusi. Návrh Pravidel lezení ve skalních 

oblastech v ČR a návrh Pravidel lezení v oblasti Jizerské hory byly odsouhlaseny 

v předloženém znění. Pravidla lezení budou předána ke schválení na nejbližší jednání 

Výkonného výboru. 

 Pro tvorbu nových jednotných pravidel byla vytvořena a odsouhlasena pracovní skupina ve 

složení B. Valentová, K. Berndt, P. Weisser, J. Pleticha a R. Živný. 

 

Předseda CVK představil nového předsedu OVK Broumovsko Zbyška Česenka, který 

nahradil Jiřího Škopa ve funkci. Členové CVK již předem korespondenčně tuto změnu 

odsouhlasili.  

 

Předseda představil Vladimíra Těšitele, který se po schválení úpravy Statutu CVK a OVK 

stane členem CVK. 

 

CVK řešila obsazení funkce předsedy CVK od 1.1.2021 v návaznosti na již dříve oznámenou 

rezignaci nynějšího předsedy CVK K. Berndta. První kandidát Marek Rottenborn (OVK SZ 

Čechy) se vzdal své kandidatury. CVK odsouhlasila do funkce předsedy CVK Pavla Weissera 

(OVK Jižní Morava) a v návaznosti na úpravu Statutu CVK a OVK do funkce místopředsedy 

CVK Jana Pletichu. Návrh na obsazení místa předsedy CVK bude předložen na nejbližší jednání 

Výkonného výboru s tím, že P. Weisser nahradí K. Berndta od 1.1.2021. V období od jmenování 

nového předsedy CVK do předání funkce budou P. Weisser a J. Pleticha působit jako 

místopředsedové CVK a budou postupně přebírat agendu.  

 

Předseda CVK vyzval přítomné, aby do podzimního konání schůze CVK připravili 

podklady vztahující se k následujícím tématům: 

 informační tabule ve skalních oblastech 

 chování německých lezců v Čechách 

 standardy materiálu pro jednotlivé oblasti 

 

2. Materiál 



 

Předseda seznámil přítomné se změnami v cenách, množství a provedení jednotlivých 

dodávaných materiálů na údržbu od stávajících dodavatelů. S jednotlivými předsedy byl 

překontrolován a odsouhlasen vydaný materiál dle výdejek. 

 

S některými předsedy byly fyzicky překontrolovány zapůjčené elektrické přístroje a aktualizovány 

smlouvy o výpůjčce. 

 

3. Databáze Skály ČR na webu ČHS 
K databázi Skály ČR nebyly vzneseny žádné konkrétní připomínky. 

 

4. Ochrana přírody 
Nebyly řešeny žádné aktuální problémy.  

 

 

Za CVK zapsal K. Berndt 



 

Příloha: Odpovědnost ČHS za škody způsobené stavem skalních oblastí a lezeckých 
cest 
 
ČHS nechal vypracovat právní analýzu odpovědnosti ČHS za případné škody způsobené 
stavem skalních oblastí a lezeckých cest, neboť považoval za nutné reagovat na současnou 
situaci, která je charakterizována zvyšujícím se počtem lezců a požadavkem řady z nich na 
bezpečnost, kterou nelze v přírodním terénu na skalách zajistit, a hledáním viníka v případě, že dojde 
k nehodě a následné škodě na zdraví či dokonce životě.  
 
Z právní analýzy vyplývá následující:  
 Žádná právní norma nepřikazuje ČHS, aby se staral o údržbu skal, jištění, zajišťoval bezpečnost 

skalních oblastí (dále jen „údržba, bezpečnost“).  
 Odpovědnost ČHS za údržbu a bezpečnost však může být vyvozena z  vnitřních dokumentů ČHS 

– z pravidel lezení a ze Statutu Centrální vrcholové komise a oblastních vrcholových komisí. 
Odpovědnost ČHS lze, byť jen teoreticky, odvodit i ze současného znění Stanov ČHS.   

 Poukazování na „lezení na vlastní nebezpečí“ je vzhledem ke znění výše uvedených dokumentů 
právně neplatné. S pojmem „lezení na vlastní nebezpečí“ je ale možno pracovat v rámci osvěty.   

 Za současné situace nelze vyloučit, že ČHS bude v případě nehody způsobené stavem skalních 
oblastí a lezeckých cest (fixní jištění) odpovědný za náhradu škody na zdraví či životě 
poškozeného.  

 ČHS je v takovém případě povinen uhradit skutečnou škodu vč. ušlého zisku a popř. i 
nemajetkovou újmu. Povinnost k náhradě škody může být snížena, došlo-li např. k pochybení na 
straně poškozeného. Možnost ČHS zprostit se viny odkazem na mimořádné okolnosti je 
minimální.   

 Závazek zajišťovat údržbu a bezpečnost a povinnost uhradit škodu se vztahuje vždy přímo k ČHS, 
který odpovídá i za práci správců skal a popř. jiných „třetích osob“. V případě prokázání zavinění 
na straně správce skal či jiné „třetí osoby“ by ČHS mohl následně požadovat regresní náhradu 
škody, která je však limitována u zaměstnance zákoníkem práce.  

 Prvovýstupce je za současné situace vůči ČHS v obdobném postavení jako jiná „třetí osoba“ – 
pokud neporušil pravidla, nebo jimi není vázán, je za úhradu škody odpovědný ČHS, nicméně 
vždy bude posuzována konkrétní situace.   

 Povinnost lezců zkontrolovat si stav jištění apod. není právně vymahatelná, protože ČHS 
neprokáže, že lezci s touto povinností souhlasili. Lezci a obecně „třetí osoby“ mají pouze 
povinnost chovat se tak, aby nedocházelo k neodůvodněným škodám. 

 
Závěr, návrhy opatření: 
Výkonný výbor považuje současný systém správy a údržby skal prostřednictvím Centrální vrcholové 
komise, oblastních vrcholových komisí a správců skal za přínosný a považuje za vhodné v něm 
pokračovat. Současně ale považuje za nutné učinit opatření, která upraví právní postavení ČHS, 
vrcholových komisí i správců skal tak, aby odpovídalo reálné situaci a možnostem zajišťování údržby a 
bezpečnosti.  
 
Navrhuje se:  

 upravit čl. II Stanov ČHS – Poslání a činnost ČHS, tak, aby z něj nebylo možno odvodit 
odpovědnost ČHS za údržbu a bezpečnosti, 

 upravit ve stejném duchu pravidla lezení a Statuty CVK a OVK, 
 upravit webové stránky ČHS, popř. i databázi Skály ČR a posílit osvětovou činnost se 

zdůrazněním, že při provozování horolezectví v přírodních terénech nelze zajistit míru bezpečnosti 
jako na lezeckých stěnách.  

 


