Zápis
z jednání členů Oblastní vrcholové komise Broumovsko provedeného per rollam
ve dnech 26. 3. – 31. 3. 2020
začátek jednání:

mailová výzva ze dne 26. 3. (viz faxmile výzvy v příloze zápisu)

jednání se účastnili:

J. Adamec, M. Bahník, S. Beneš, P. Hrubý, J. Ludvík, J. Koutský, M. Mach,
M. Mrázek, A. Procházka, P. Studený, J. Škop, P. Volková

omluveni:

0

Program:
1)
2)
3)

4)

Odsouhlasení formy jednání per rollam
Návrh OVK Broumovsko na jmenování nového předsedy
Výzva CVK ke jmenování nového předsedy OVK Broumovsko
Výzva členů OVK k nově jmenovanému předsedovi OVK Broumovsko

ÚVOD
Předseda OVK na úvod připomněl, že již od prosince 2018 vykonává funkci předsedy OVK ve stavu rezignace
s tím, že uvítal iniciativu Aleše Nováka a Zbyška Česenka, kteří se na základě silné motivace lezců z místní
(adršpašské) komunity začali o nástup do pozice předsedy ucházet. Předseda oběma poděkoval a ocenil jejich
chuť pomoct a převzít vedení OVK se všemi problémy a povinnostmi, které lze na tomto postu očekávat. Předseda
dále potvrdil, že s oběma kandidáty na pozici předsedy OVK jednal, aby vyjasnil, zda o post předsedy OVK usilují
oba, nebo zda je jeden z nich schopen ustoupit druhému, pokud jej bude sám považovat za vhodnějšího kandidáta.
Po těchto jednáních zůstal kandidátem na nového předsedu OVK Zbyšek Česenek, místní lezec, a sportovec,
který má za sebou nejen řadu zajímavých prvovýstupů, ale i jinak úspěšný lezecký život. V letech 2009 – 2011 byl
členem výkonného výboru ČHS, takže dostatečně zná vnitřní mechanismy svazu, a nebude tak mít žádný problém
se orientovat v systému různých jednání či hierarchii jednotlivých orgánů Českého horolezeckého svazu.
http://www.skalnioblasti.cz/4_history/5_history_index.asp?history_cmd=7admin&id=635
Předseda OVK připomněl, že statut CVK a OVK stanoví, že předsedu OVK neurčuje místní OVK volbou, ale
OVK pouze navrhuje předsedovi CVK osobnost, kterou pak předseda CVK jmenuje do funkce předsedy OVK.
Statut dále stanoví, jakou formou dochází ke kooptaci (doplnění) členů OVK. V tomto bodě předseda předeslal, že
zvykově probíhala kooptace na základě hlasování členů OVK, nicméně statut volbu nevyžaduje: „…členy OVK
jmenuje a odvolává předseda příslušné OVK“. Předseda považoval za přínosné vysvětlit i tuto záležitost, neboť je
tedy možné, že nový předseda bude v budoucnu postupovat jinak, než bylo postupováno doposud, aniž by přitom
jednal v rozporu s platným vnitřním předpisem svazu.
Návrh usnesení byl členům OVK rozeslán v samostatné příloze, další přílohou byl hlasovací formulář, který
členové v zásadě vyplnili a poslali zpět (doklady k hlasování jsou uloženy u předsedy OVK). Přílohou materiálů
k jednání per rollam byl též Statut CVK a OVK.

Na závěr předseda poděkoval všem členům OVK a správcům oblastí za jakoukoliv aktivitu, kterou
v průběhu činnosti v OVK nebo při správcovství skal vykonávali, ať se jednalo o organizaci brigád,
přetloukání, či jednání s lezci nebo ochranáři.

PŘIJATÁ USNESENÍ:
1)

ODSOUHLASENÍ FORMY JEDNÁNÍ PER ROLLAM
Oblastní vrcholová komise Broumovsko souhlasí s projednáním návrhu na jmenování nového předsedy
distanční formou (per rollam).
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

2)

11
0
0
1 (ex post po ukončení hlasování ověřeno přes FB, že s formou jednání souhlasí)

NÁVRH OVK BROUMOVSKO NA JMENOVÁNÍ NOVÉHO PŘEDSEDY
Oblastní vrcholová komise Broumovsko navrhuje předsedovi Centrální vrcholové komise ČHS
jmenovat do funkce předsedy Oblastní vrcholové komise Broumovsko Zbyška Česenka.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

3)

12
0
0
0

VÝZVA CVK KE JMENOVÁNÍ NOVÉHO PŘEDSEDY OVK BROUMOVSKO
Oblastní vrcholová komise Broumovsko vyzývá předsedu centrální vrcholové komise ČHS přistoupit
ke jmenování bezodkladně s tím, že za dostačující považuje v tuto chvíli jmenování písemnou formou.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

4)

12
0
0
0

VÝZVA ČLENŮ OVK K NOVĚ JMENOVANÉMU PŘEDSEDOVI OVK BROUMOVSKO
Oblastní vrcholová komise Broumovsko vyzývá jmenováním nově ustanoveného předsedu, aby
bezodkladně po ukončení omezujících opatření v rámci vyhlášeného nouzové stavu svolal jednání
oblastní vrcholové komise, v rámci kterého by byla projednána agenda na další období, vyjasněny
funkce a úkoly uvnitř komise, domluvena další spolupráce mezi komisí, jejími členy a správci skal, a
kooptováni noví členové komise či noví správci skal.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

12
0
0
0

Konec jednání: 31. 3. 2020 (kvůli technickým potížím jednoho ze členů OVK byla možnost hlasovat

prodloužena oproti původnímu vyhlášení délky hlasování, aby nikdo ze členů OVK nebyl v důsledku jednání
formou per rollam zkrácen na svých právech).

PŘÍLOHA – FAXMÍLE VÝZVÝ K HLASOVANÍ PEŘ ŘOLLAM

From: Škop Jiří Mgr.
Sent: Thursday, March 26, 2020 10:26 AM
To: Alešák <alesak.prochazka@gmail.com>; Honza Adamec <honza.legenda@centrum.cz>; Honza
Ludvík (ludvik.jan@tiscali.cz) <ludvik.jan@tiscali.cz>; Honza Meško <j.mesko@centrum.cz>; Ivoš
Wondráček <iwondracek@tiscali.cz>; Míra Mach <mmpokryvacstvi@seznam.cz>; Mirek Bahník
<m.bahnik@seznam.cz>; Mráza <Martin.mrazek@centrum.cz>; Pavel Hrubý Alberto
<alberto.redpoint@seznam.cz>; Pavel Studený <pajastudeny@seznam.cz>; Pavla Volková
<pavka.volk@gmail.com>; Prťka <jkoutsky@wikov.com>; Standa Beneš <standa.beny@seznam.cz>;
Tomáš Hornych <tomhornych@gmail.com>
Cc: Zbyšek Česenek <zbysek.cesenek@volny.cz>
Subject: Jednání OVK Broumovsko per rollam ve dnech 26. 3. - 29. 3. 2020
Ahoj lidi,
Původně plánované sobotní jednání OVK se NEBUDE KONAT formou klasickou, jak bylo avizováno,
ale formou JEDNÁNÍ NA DÁLKU (per rollam).
Dlužím Vám informaci o hlasování o způsobu projednání, vězte tedy, že to dopadlo následovně:
Var A) jednání per rollam
PRO
11
Var B) návrh bez jednání OVK
PRO
0
Var C) odložení jednání OVK na neurčito
PRO
1
Pouze 1 člen nehlasoval vůbec, a nemám od něj reakci… nicméně valná většina schválila formu
jednání PER ROLLAM, za což vše moc děkuju! V usnesení tak zaeviduji hlasování 11 PRO, 0 PROTI, 0
ZDRŽEL, a 2 NEHLASOVALI (s tím že 1 nehlasoval vůbec a 1 hlasoval pro jiný návrh, ale ne pro návrh,
který bude v usnesení).
Jednání tak otevírám dneškem a ukončím v neděli.
Tudíž můžeme přistoupit k věci samé (trochu delší komentář, ale aby měl každý jasno, považoval
jsem za dobré znovu uvést některé věci):
Komentář předsedy OVK:
Na jednom z posledních jednání OVK v prosinci 2018, které proběhlo v závěru roku na Ostaši, jsem
podal rezignaci na svoji funkci s tím, že na žádost přítomných členů OVK jsem zůstal ve funkci do doby,
než se podaří nalézt nástupce, resp. pokud se nástupce sám nepřihlásí. O této skutečnosti jsem
informoval jak předsedu CVK, tak sekretariát ČHS, s prosbou o pomoc při vyhledávání člena ČHS, který
by mohl ve funkci pokračovat, a pomohl rozhýbat za poslední roky zatuhlou OVK. A pokud píšu o
zatuhlé OVK, musím zdůraznit, že tu zatuhlost jsem způsobil já sám. Všem, kteří za to od lezecké
komunity někde slíznuli nějakou kritiku, se moc omlouvám. Nebylo mým úmyslem dostat OVK do
pozice, kdy si o nás kdekdo může otřít boty, ale časově jsem se dostal do vleklých problémů, a nedařilo
se mi kombinovat (hlavně o víkendech) práci svoji a (byť občasná) setkání OVK.
V běhu času jsem samozřejmě své běžné povinnosti předsedy nezanedbával. Chodil jsem na všechna
jednání, která byla nutná pro vyjednání a vydání opatření obecné povahy, na základě kterých můžeme
lézt. Za poslední roky jsem vyjednal prodloužení povolení (de facto nová povolení, ne b podmínky se
v čase mění) pro Křížový vrch, všechny oblasti Ostaše, Broumovské i Polické stěny, a konečně
v loňském roce Adršpach a Teplice. Jedinou oblastí, kde se oficiálního vydání povolení nedosáhlo, je

boulderová oblast Boru. Tam je situace natolik bizarní, že paradoxně Správa CHKO souhlasí
s vymezením oblasti pro lezení (byť pravda ne v celém známém rozsahu, ale cca z 80 %), nicméně
významně nám do již vydaného (!) povolení zasáhla společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
(VAK), která má v území Boru vodní zdroje, a která následně přinutila vodoprávní úřad přehodnotit
vydané kladné stanovisko s tím, že vodoprávní úřad následně jednání zablokoval tím, že pokud je
v území vodních zdrojů (rozumějte: v tzv. vnitřních ochranných pásmech vodních zdrojů) předpokládán
pohyb osob, tak je třeba stávající systém ochranných pásem na Boru přehodnotit a nastavit nově,
včetně jejich nového geodetického zaměření v terénu a označení novými cedulemi. Bor je tak jedinou
oblastí, kde se ani po 4 letech nepodařilo povolení dosáhnout. Na druhé straně tam holt zatím platí
punkovej systém, kdy se tam leze a SCHKO tomu neumí zabránit, max. tam náhodně někoho občas
sejmou (asi jako ve skalách, když náhodně odchytí někoho mimo povolený čas či území), takže nic
dramatickýho. Pro zajímavost – adresář týkající se Boru v mém PC zahrnuje 65 souborů (!) a tvoří jej
mix mapek, korespondence se stáními úřady, VAKem, lezci a ČHS, textových dokumentů a záznamů
z jednání, na místě proběhlo 5 pochůzek, takže ač neboulderista, tak už znám borské bouldery dost
detailně, a paradoxně znám i technický unikát samotného vodního zdroje☺
Tolik alespoň základní informace o tom, že zatuhlý jsme maximálně v rovině scházecí a v rovině
vnitřních nastavení některých procesů, jinak rovina údržby a rovina zajišťování povolení pro lezení
fungovala normálně, v intencích mantinelů, které orgány ochrany životního prostředí nechtějí
kamkoliv ve prospěch lezení posouvat.
Přikročme k meritu věci:
Jak bylo uvedeno v úvodu, již od prosince 2018 přežívám ve stavu rezignace, a dlouhodobě to není
stav pro OVK pozitivní. Takže velice vítám iniciativu Aleše Nováka a Zbyška Česenka, kteří na základě
silné motivace lezců z místní (adršpašské) komunity začali o nástupu do pozice předsedy naší OVK
uvažovat, resp. se o ni začali vážně ucházet. Oběma tímto vážně děkuji a oceňuju jejich chuť pomoct a
převzít vedení OVK se všemi problémy a povinnostmi, které lze na tomto postu očekávat.
S oběma kandidáty na pozici předsedy OVK jsem se spojil, a pobavili jsme se o tom, jak by to mohlo
dál fungovat. Rýsovala se i možnost, že bychom při volbě hlasovali o dvou kandidátech, nicméně
s ohledem na situaci, kdy se nemůžeme sejít, osobně mi došlo, že by to bylo příliš komplikované, a
výsledné hlasování by ex post mohlo být třeba zpochybňováno, čemuž jsem chtěl předejít. Proto jsem
se domluvil s Alešem Novákem, že nyní nebude kandidovat na post předsedy OVK, neboť v tuto chvíli
má druhý kandidát lepší výchozí pozici (vychází z místní komunity, je v oblasti osobností známou a
respektovanou). Aleš to uznal a potvrdil, že se i se Zbyškem osobně zná, takže s mým návrhem (aby
nyní nekomplikoval volbu svou kandidaturou) souhlasil. Do budoucna by ale rád v OVK pracoval, a
pomohl v nějakých oblastech, takže jsem mu přislíbil, že ho (snad nově jmenovaný) předseda přizve na
první jednání OVK pod jeho vedením, kde budou přijati do OVK i další (již dnes avizovaní) zájemci.
Kandidátem, který je tedy navrhován na nového předsedu OVK je Zbyšek Česenek, místní lezec, a
sportovec, který má za sebou nejen řadu zajímavých prvovýstupů http://www.skalnioblasti.cz/4_history/5_history_index.asp?history_cmd=7admin&id=635, ale i jinak
úspěšný lezecký život. V minulosti (v letech 2009 – 2011) byl členem výkonného výboru ČHS, takže
dostatečně zná vnitřní mechanismy svazu, a nebude tak mít žádný problém se orientovat v systému
jednání či hierarchii svazových orgánů. Byl rovněž dlouholetým členem HK Ostaš (Police nad Metují) a
jako běžec a lyžař závodil v minulosti za TJ Spartak Police nad Metují. Nicméně je třeba zdůraznit, že
návrh na jeho jmenování nepřichází ode mne, nebo přímo od HKO, ale o lezců z místní komunity
(pravda, z nichž někteří členy HKO jsou).
Statut CVK a OVK pak stanoví, že předsedu OVK neurčuje místní OVK volbou, ale OVK pouze navrhuje
předsedovi CVK osobnost, kterou pak předseda CVK jmenuje do funkce předsedy OVK. Statut Vám
posílám v příloze, pokud by se s ním snad někdo chtěl seznámit blíže.

Ve statutu se rovněž můžete dočíst, jakou formou dochází ke kooptaci (doplnění) členů OVK. V tomto
bodě bych rád předeslal, že zvykově jsme to dělali volbou, nicméně statut volbu nevyžaduje: „…členy
OVK jmenuje a odvolává předseda příslušné OVK“. Je tedy možné, že nový předseda bude v budoucnu
postupovat jinak, než jsme to dělali doposud, přičemž bych již předem avizoval, že pokud se tak
rozhodně, jedná v naprosto v souladu s platným vnitřním předpisem svazu. Upozorňuju na to
z důvodu, abych předešel v budoucnu nějakému nedorozumění nebo nepochopení, které by nám
mohlo komplikovat vlastní vnitřní život OVK.
Návrh usnesení je v samostatné příloze, další přílohou je hlasovací formulář, který mi vyplňte a
pošlete zpět (pokud by měl někdo problém, napište nebo zavolejte a domluvíme se). Jde mi o to mít
Vaše hlasování uložené, aby bylo kdykoliv ověřitelné a nebylo zpochybnitelné. V příloze ještě
přidávám Statut CVK a OVK. Konečné usnesení bude součástí zápisu, který Vám následně rozešlu.
Všem Vám moc děkuju za spolupráci v celé té etapě. Všem Vám moc děkuju za jakoukoliv aktivitu,
kterou jste v průběhu činnosti v OVK nebo při správcovství skal vykonávali, ať se jednalo o
organizaci brigád, přetloukání, či jednání z lezci nebo ochranáři. Bylo mi ctí, být předsedou
vrcholovky, ale uznávám, že jsem byl nyní již spíš kotvou, která ji brzdila, a proto je změna ve
vedení nezbytná. Jinak děkuju ještě všem, kteří jste mi zavolali, a znovu se mě ptali, zda nechci
zůstat v pozici předsedy… moc si toho vážím, ale opravdu je čas (už dlouho je čas) předat vedení
dalšímu, aby se některé věci vrátily do stavu, jak fungovaly a jak by fungovat měly. Ještě jednou se
omlouvám všem, který můj způsob (ne)vedení vrcholovky v posledních letech komplikoval jeho
život mezi lezeckou komunitou. Ještě jednou děkuju, a těším se, že se budeme dál potkávat buď ve
skalách, nebo na jednáních vrcholovky, pokud zůstanu jejím členem.
Kdyby cokoliv nebylo jasno, volejte nebo pište (odpoledne a podvečer, nebo během víkendu na
hermanak1@seznam.cz nebo 604 979 846)
Jirka Heřman Škop
Předseda OVK Broumovsko

Přikládám vzor vyplnění formuláře pro hlasování (formulář je v příloze, vyplňte mi prosím ten
formulář a nikoliv tento vzor, a pošlete zpět)
Jméno a příjmení
Hlasování

Franta Vonásek
PRO

Usnesení č. 1

x

Usnesení č. 2

x

Usnesení č. 3

x

Usnesení č. 4

PROTI

x

ZDRŽEL SE

NEHLASOVAL

