0802 Zápis ze zasedání
Vrcholové komise Prachovské skály
17. únor 2008; Turistická chata
VK: Vlach T., Petráň Z., Martínek J., Chrpa A., Jedlička M. - všichni LKP
Žoldoš Z. - HoLo
omluven: Nedbal J. - HOSoHoPo
hosté: Kužel J., Schliková R.
Nově ustanovená VK, jedná se o první schůzi v tomto obsazení.
Je nutné shodnout se na jednotném názoru VK na problematiku magnézia a prvovýstupů.
Samozřejmě, že VK musí a bude postupovat v rámci Pravidel lezení v pískovcových
skalních oblastech v Čechách (dále jen Pravidla), ovšem prostředků k dosažení cíle - tedy
lezení dle Pravidel - je více.

Magnézium - dle Pravidel, takže samozřejmě ZÁKAZ. Problém je ovšem s
prosazením do praxe. Nejúčinnějším prostředkem podle VK je informovanost a
výchova. Jde o to pokusit se vybudovat „pověst“ Prachova jako oblasti bez Mg. To,
jak je která oblast lezeckou veřejností vnímána a jaká atmosféra v nahlížení na Mg v
oblasti panuje, je rozhodující, ať pravidla říkají cokoliv. Tak to prostě je. Představa,
že máváte někomu na Panteonu nebo v Dolním Žlebu před obličejem Pravidly a
něčeho tím dosáhnete, je absurdní. Obecné povědomí je v současnosti takové, že
tam se prostě práší. Je to špatný stav, z dlouhodobého hlediska má ale mnohem
větší smysl zapracovat právě na onom povědomí, než mávat pravidly.
VK si je vědoma svých omezených možností v oblasti represí. Jednou z cest k
prosazování pravidel je hrubá síla - zabavování lezeckého materiálu, „intenzivní
výměna názorů“ přímo na místě přestupku apod., mnozí si podobnou atmosféru ze
skal pamatují. Je to krajní řešení a podle VK kontraproduktivní. Vede k ještě většímu
vyhrocení situace, uzavírá možnosti další komunikace.
Další možností jsou represivní opatření vůči členům příslušných horolezeckých
oddílů. Co se týče LKP - možnost vyřazení ze zájezdu do Tater, neuznání slevy na
umělou stěnu, chatu Yetti, vyřazení z oddílových soutěží - to jsou zhruba jediné
možnosti, jak členy smysluplně potrestat. Zdůrazňuji smysluplně! Vyloučení z oddílu
rozhodně není smysluplné opatření - ztrácí se pak možnost působení na členy.
Snahou oddílů by měla být výchova. Navíc podle svazové legislativy je v současnosti
více než snadné založit si „svůj“ horolezecký oddíl vlastně jen pro získání průkazky
ČHS.
Prachovské skály mají tu obrovskou výhodu, že je s nimi úzce spjat pouze jediný
oddíl - Lezecký kroužek Prachov s širokou členskou základnou. VK vidí ve
spolupráci s LKP (ale i ostatními oddíly) nejúčelnější nástroj při prosazování zákazu
lezení s Mg v Prachovských skalách. Lezci sami musí znát důvod zákazu a následně
sami cítit potřebu jej dodržovat. Oddíly musí přesvědčovat své členy o nutnosti
dodržování Pravidel. Je to způsob, kterým bojovat proti názoru, jenž sílí mezi mg
lezci: „Už mě ty diskuze unavují, já si prostě svobodně polezu s Mg a ostatní je mi
fuk.“
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Prvovýstupy - je možno nadále provádět pouze dle platných Pravidel. Opět je
zde ale problém - co s prvovýstupy, provedenými v rozporu s pravidly (nejčastěji
osazení jištění svrchu, mg). Cesta nemůže být VK uznána, měla by být zrušena. S
tím souvisí odstranění fixních jistících prostředků, což je pro skálu ta nejhorší
možnost. Doporučení VK: zrušit autorství, jistící prostředky ponechat, autorství
získá 1. RP přelezce - tím nesmí být nikdo z lezců, kteří osazovali jištění - s
poznámkou: kruhy osazeny v rozporu s Pravidly pískovcového lezení, první
sportovní přelez ten a ten.
Stejně jako u magnézia, tak i u prvovýstupů lze mnohým problémům předcházet
informovaností. V této souvislosti upozorňujeme prvovýstupce, že spolu s Pravidly
lezení, kde je prvovýstupům věnován článek 6, je nutné dodržovat i omezení
příslušných orgánů ochrany přírody, mimo jiné, že

prvovýstupy mimo centrální oblast Prachovských skal (oblast
vymezena dle průvodce věžemi okruhu Skalní město) je
možno provádět pouze s povolením SCHKO Český Ráj. O toto
povolení je nutno požádat s potřebným předstihem příslušný
orgán CHKO
Konkrétní případ - prvovýstup cestou Flyboy na Náprstkovu věž v Babinci (tedy
mimo centr. oblast). Kruhy osadil Jaromír Tišer a Jiří Kužel bez povolení SCHKO,
tedy v rozporu s vyhláškou a příslušné orgány tedy po právu zahájily řízení. Protože
cesta nastupuje přímo ze značené turistické cesty na již zlezenou věž a žádná
vegetace se nemusí odstraňovat, lze předpokládat, že řádná žádost prvovýstupů o
výjimku ze zákazu prvovýstupů by byla orgány CHKO kladně vyřízena. Stačilo tedy
cestu nahlásit a po případném odsouhlasení vylézt dle Pravidel.
To, že osazení jištění bylo provedeno v rozporu s Pravidly, je již věcí VK, viz níže.
VK upozorňuje, že aby byl prvovýstup uznán, musí být řádně nahlášen. Takže
vyplnit elektronický formulář na http://skaly.horosvaz.cz nebo vyplnit papírový
Protokol o prvovýstupu (vzor je ke stažení tamtéž) a odevzdat v HUDY sportu v
Jičíně.

ROZDĚLENÍ JEDNOTL. OBLASTÍ PRACH. SKAL MEZI ČLENY VK
Babinec, U Mouřenína - Žoldoš
Krkavčí skály, V Maštalích - Martínek
Lahole, U Ervínova hradu, U koupaliště - Vlach
Nový hrádek, Starý hrádek - Petráň
Skalní město jih - Chrpa
Skalní město sever - Jedlička

STANOVISKO VK KE KONKRÉTNÍM PRVOVÝSTUPŮM
není-li uvedeno jinak, příslušné opatření má na starost správce dané oblasti
Velký Zbrojnoš - Bobřík odvahy
zjevně nacvičeno shora; z předešlých VK názor dojistit horní nejištěnou část. Stanovisko VK nedojišťovat, už to má více nenacvičených přelezů; navíc nehrozí podlaha, pouze megalet

Mnich - Hrana mrdochtějů
Vyměnit nýty v horní části
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Sarkofág - S stěna
lomničtí lezci osadili kruhy, vršek nedolezen - uvolněno k dolezení

Janebova věž - S stěna
již dříve byli vytlučeny neschválené nýty (nesportovní výstup: mg+svrchu) - uvolněno k přelezení

Janebova věž - J stěna
Odstranit nýt

Náprstkova věž - Flyboy
zrušeno autorství (mg + svrchu), jedná se o nesportovní výstup, otevřeno k čistému přelezení.
Jiří Kužel jako host VK: Osazení kruhů z horního jištění bylo nerozvážností, uznávám, že osazování
jištění z vrchu je nesportovní, prohlašuji, že se to již nebude opakovat.

Předskalí Šlikovy věže - Chechtavá c.
vyměnit nýt nad 1.Q za normalizovaný.

Šlikova věž - Kruh mezi Mlýkařema a 5.11
Nenahlášená a nelogická varianta spojující dvě cesty, zrušena již předchozí VK – vyzvat
autora k odstranění kruhu

Čapka - Potkali se u Kolína
3.kruh zasahuje do Kazalnice - autoři Střihavka, Novák dát o 1m níž, nejpozději do 30.6.08, pak
správce

Rektorka Východní - Čihulovy sokolíky
z předešlých VK názor nahradit utrženou fixní smyci před traverzem pod 1.Q dalším Q nebo
borhákem. VK: nedojišťovat, je na zvážení správce, zda vydolovat zbytky stávající smyce a uvolnit
tím hnízdo pro novou smyčku.

Rektorka Východní - Johanka z Arku
zrušeno autorství J. Tišerovi - nesportovní výstup (mg + svrchu) jištění ponechat, otevřeno k RP
přelezu.

Rektorka Západní
kruhy mezi Náskočnou a Čekáním - cementové chyty, autor M. Trnka - odstranit do 30.06.08, pak
správce

Batoh - Trňasovy paty
dodat kruh do horní části - autor T. Vlach provede do konce roku 2008

PŘIJATÁ OPATŘENÍ
Pik - SZ hrana
Díky své popularitě skála častým lezením těžce a nenávratně narušena - cesta zakázána, umístit
pod cestu ceduli s upozorněním

Vyřešit způsob odstraňování vadných kruhů při údržbě. Vytloukání je nešetrné, nejlépe
uříznout. Zažádat ČHS o koupi akumulátorové pilky - vyřizuje Vlach.
Sepsat výtah z Pravidel s upozorněním na nejčastější nešvary lezení v Prach. skalách
(formát A4), vyrobit informační cedule, umístit k Čertovce, Rektorkám. Návrh vzešel od
Rity Schlikové, zařídí Vlach.

Příští schůze VK v pátek 6.června 08 (popř. 13.června 08)
zapsal Vlach
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