
Zápis z     akce Alkazar III. (brigáda OVK Praha a Střední Čechy) ze dne 1.5.2010  

Přítomni: J. Rozmajzl (správce), L. Tvrdík, M. Tučka + R. Kleveta, Jan Provázek, ?, F. Mezera + syn, 
Z. Vaník, M. Beke, L. Beke, J. Blecha, P. Novák + Novák ml., O. Běhal.
Omluveni: K. Berndt, J. Pokorný

Průběh akce: Sraz byl v sobotu 9 hodin pod Stěnou Kotlů (Srbsko u Berouna), Libor rozdával a evidoval 
materiál na přejištění, poté jsme se přemístili k cestám u kterých byly hlášené závady na Blážině Stěně 
a započali  s prací.  Posléze  dorazili  také  ostatní  správci  skal,  nafasovali  materiál  a  opravili  cesty  na 
Vlastině Stěně a Štítku, prostříhaly se keře a šípky.

Akci  předcházela  obhlídka hlášení  včetně Červených Stěn (Rozmajzl,  Tvrdík,  Tučka)  26.4.2010, kdy 
jsme také přimalovali 2 označení povolení/zákazu lezení a obnovili označení několika lezeckých směrů 
od Blážiny až po Alkazar, kde jsme také kontrolovali stav jištění.

Termín akce byl  zvolen poněkud nešťastně (původní podzimní termíny byly zrušeny),  přesto dorazila 
početná část OVK (5 pracovních skupin) a udělali jsme dost práce. Po pozdním obědě, diskusi, odevzdání 
práce a rozdání materiálu se zbylá část (Tučka, Kleveta, Tvrdík a příchozí Běhal) odebrali na opravu 
štandů a boráků do Alkazaru. O akci věděla i správa CHKO, zástupce V. Ložek, tam byl již se správcem 
v týdnu.

Červené stěny: obhlídka se nekonala, správce tam již byl s ochranářem, bude odstraněno minimálně 
spodní jištění. K této příležitosti Tučka vyzval V.Těšitele, aby navrhl termín kdy může přijet a udělat 
zkoušky jištění, neboť se objevilo také u jiných starších cest a zároveň by se mohly ozkoušet i jiné starší 
prvky nejvíce používané na Srbsku. Zbytek bodů odstraní poté případně správce s OVK.

Provedená práce:
Mezera, Vaník: výměna jištění:

• Vlastina stěna, Lednová: slanění  (2 bh + mailony)
• Vlastina stěna, Únorová: slanění (1 bh + řetěz 5+3 články + mailony)
• Štítek, Jezujitská: slanění 1bh – nutné dodat řetěz
• Štítek, Krátká: slanění (2bh), 3 bh

Provázek:
• Vlastina stěna, Escapáda: slanění (1bh + řetěz 7+3 článků + mailony), 2bh

Novákové: výměna jištění
• Vlastina stěna, Radost: 4 bh
• Štítek, Visačka: 2 bh

Beke, Beke, Blecha: výměna jištění:
• Vlastina stěna, Hřbitovní odkaz: slanění (2 bh + řetěz 3+3 článků + mailony), 1 bh od spodu

Tučka, Kleveta: 4 nové štandy na Blážině tam kde linie končily pouze hákem, cca mezi cestami 
Blackman až po cca Návrat Ke Kořenům (4 nové sl. řetězy + 2 nové BH), jiné cesty končí masivními 
kruhy, kontrola vrcholové knížky (Mobilis in Mobili)
Tučka, Běhal, Kleveta: výměna 5 BH v Alkazaru (Levá spodní etáž, Petrova, Myška). Tyto háky se 
málo/mírně protáčely, vyndat šly obtížně, napříště by bylo vhodné zvážit výměnu a monitorovat stav 
(+zjistit u bezpečnostní komise co to vydrží, aby se zbytečně neničila skála), možný důvod nedodržení 
postupu, manipulace před vytvrdnutím, opadání háků. Prodloužení 4 stávajících sl. řetězů do správného 
zatížení, instalace dalších nových řetězů na 2 štandy, kontrola všech řetězů ve spodní etáži (mezi 
Matterhornem a Homolí).

Martin Tučka,
se zápisem souhlasí správce

J. Rozmajzl a děkuje všem za pomoc


