0811

Zápis ze zasedání
Oblastní vrcholové komise
Prachovské skály

22. listopad 2008, Turistická chata
přítomní členové OVK: Vlach T., Petráň Z., Martínek J., Chrpa A., Jedlička M.,
Lachman V. (všichni LKP), Žoldoš Z. (HoLo)
nově navržení členové: Koťátko Z., Novotný V. (oba LKP)
omluveni:
Střihavka V. (HOPSUK)
hosté:
Beneš L., Jirka?
zapsal:
Vlach T.

1/ NOVÍ ČLENOVÉ
Předseda OVK Vlach navrhl nové členy do OVK - Zdeňka Koťátka, Václava Novotného a
Vladimíra Střihavku - a o návrhu dal hlasovat, všichni přítomní členové OVK jsou pro.
Vlach zajistí aktualzaci složení OVK v databázi ČHS.

2/ GRANT
Získali jsme Grant na obnovu pevných jistících bodů ve skalních oblastech a
budování protierozních zábran pro rok 2008 ve výši zhruba 40.000 Kč. V této souvislosti
promluvil Lubomír Beneš, který je zprostředkovatelem grantu, a vysvětlil původ, účel a
podmínky čerpání peněz. Grant je z větší části hrazen Královehradeckým krajem a zbytek
přispívá ČHS (tuším že 70/30), účel grantu je patrný z jeho názvu.
Zároveň došlo k předání první části pracovních pomůcek, které jsou z grantu hrazeny:
- ruční motorová pila Husquarna 338 XPT
- kanystr
- sekera Fiskars 2400
- sekera Fiskars 1000
- sekera Fiskars 1250 - 2ks
- ruční rámová pila 1m - 2ks
- ruční rámová pila 0,7m - 2ks
- vrták SDS+, pr. 24mm, dl. 300mm - 5ks
- vrták SDS+, pr. 16mm, dl. 300mm - 2ks
- kletr
- znak Královehr. kraje (vlajka)
- znak ČHS (vlajka)
pozn.: Později byl ještě dokoupen další materiál za cca 2.000 Kč:
hřebíky, kramle, rýč (2 ks), palice, kladivo a dále byly objednány 2
nové akumulátory do oddílové vrtačky za celkem cca 11.000 Kč vše bude hrazeno z grantu.
Byli jsme požádáni o dodání fotografií, z kterých by bylo patrné konkrétní použití peněz.
Takže při jarní brigádě se vyfotíme spolu s vlajkami obou organizací u provedených úprav,
nejlépe taky zachytit vrtače kruhů při práci a vedle visící vlajky.

3/ ÚLOŽNÉ PROSTORY NA SVINČICI
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V souvislosti s právě nabytým materiálem jsem požádal Ritu Schlikovou o vyčlenění
nějakého uzamykatelného prostoru, kam by bylo možné nářadí uložit. Nabídla Svinčici,
takže až se s ní domluvíme, uděláme obhlídku Svinčice a nalezneme-li tam vhodný
kumbálek, do kterého by jsme měli přístup jen my, nářadí tam nastěhujeme. Netýká se
vrtačky a motorové pily - viz. níže.

4/ PÉČE O ODDÍLOVÉ NÁŘADÍ
Byli jmenováni “správci nářadí“ - Adam Chrpa bude mít na starost novou motorovou pilu a
Míra Jedlička vrtačku. Budou je mít u sebe, případně budou vědět, kdo je právě má a
budou provádět údržbu. Zejména u vrtačky je důležité poučit uživatele jak nabíjet a
skladovat akumulátory a jak ošetřovat vrtáky.

5/ NAVÝŠENÍ ODMĚNY ZA VÝMĚNU KRUHU
Pro rok 2009 došlo k navýšení odměny za vyměněný pískovcový kruh z 250,- na 440,- Kč.
Tak snad se tím trochu zvýší počet vyměněných jištění, letos se vyměnilo opět žalostně
málo.

6/ SOUHLAS S PROVOZOVÁNÍM HOROLEZECKÉ ČINNOSTI
Celý text je na adrese:
http://skaly.horosvaz.cz/document/Souhlas-horolezectvi_Cesky-raj_2008.pdf

Níže je krátký výňatek, je ošem doporučeno seznámit se s celým textem!
Správa CHKO Český ráj Českému horolezeckému svazu uděluje souhlas s provozováním
horolezecké činnosti na území CHKO Český ráj a to za těchto podmínek:
1.
a) Lezení povoleno od 1.4. do 31.10.:
Hrdoňovice
Prachovské skály (lezení povoleno pouze na věže, souhlas se nevztahuje na lokality
Javorový důl, Starý hrádek, Fortna, Dračí rokle, Americká sluj)
Přivýšina
2. Provádění prvovýstupů:
a) Prvovýstupy na věže jsou povoleny (plně v kompetenci VK) v oblastech:
Prachovské skály (oblast Skalní město)
b) V ostatních oblastech a obvodech skal nejsou prvovýstupy na věže povoleny. Na
celém území CHKO Český ráj nejsou povoleny prvovýstupy na věže neevidované v
horolezeckých průvodcích vydaných tiskem do roku 2008 a na masivy.
10. Tento souhlas platí do 31. 12. 2011.

7/ PRVOVÝSTUP „OMYLEM“
10.11.2008 mi p. Kořínek ze Správy CHKO Český ráj zaslal mail, kde upozorňuje na
nutnost řešit situaci, kdy někdo nevědomky udělá prvovýstup na věž v oblasti mimo
centrální oblast Prachovských skal bez předchozího povolení od CHKO. Jedná se o
případ, kdy někdo leze na věž směrem, o kterém se domnívá, že to je již hotová cesta a
následně se dozví, že právě udělal prvovýstup. V takovém případě je možné žádat o
zpětné povolení od CHKO, ovšem je nutné do konce prosince '08 zaslat (stačí mejlem)
foto příslušné stěny s vyznačeným směrem a žádostí o dodatečné povolení. Jinak CHKO
zahájí přestupkové řízení.
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8/ PRVOVÝSTUPY
Bertova věž - C'est La
Z
Vie
Smítkova v.

Kokíno
tester

Tři sedla - stř.

Osedlaná
hrana

Dlabíček

Tomova 50

Táborská věž Jan Žižka

IX

V. Lachman, V.
Novotný

29.8.2008

X

O. Běhal stř. V.
Střihavka

Od JZ přímo hranou přes 2Q a Z stěnou mírně ?vpravo? ke ODLOŽENO
7.8.2008 2.Q Paštova odkazu. Mírně vlevo a přes převis přímo (Q) do (klasa, umístění
kruhů)
ustupující Z stěny a šikmo vlevo Pašt. odkazem na v.

P. Novák, J.
Novák

27.9.2008

VIIb

VI T. Moravec
VIIIc

Skluzavka

Plavčík

VII

Skluzavka

Cesta pro
VIIIb
Neplavce

Zelený
dvojzubec

Vyčekaná
hrana

VII

Zelený
dvojzubec

Okupační
jebky

VIIIb

Prak

Na tři doby IV

Malý zbrojnoš

Odpolední
VIIb
M.R

Bárýšek

Psí diretka
VIIb
- varianta

Jan Novák stř.
Pavel Novák
Pavel Novák stř.
Jan Novák
Jan Novák
stř.Pavel Novák
Zdeněk Koťátko,
Ondra Horáček,
Iva Doskočilová
Ondra Horáček
stř. Zdeněk
Koťátko, Iva
Doskočilová
Z. Petráň, V.
Komárek, D.
Kmoníčková, J.
Gajdošík, P.
Dolejší
Mraz Petr,
Štikar Robert,
Komárková Jana
Zdeněk Petráň,
P. Novák

Zdeněk Petráň,
Hraběnčina Jihovýchod
J. Gajdošíl, P.
IV
věžička
ní koutek
Doleší, Z.
Coubal.
Údolní
nářez

Žufužík

Zdenina věž Náhorní
východní
varianta

Z lavice v pravé č. S stěny přes Q na polici cesty SZ
půlměsíc

SCHVÁLENO

Při Z hraně předskalí stěnou přes Q (osazen 90. letech) na
SCHVÁLENO
vrchol předskalí a NC na v.
SCHV +CHKO
29.9.2008 Stěnou vpravo od JZ hrany
(viz. 7/)
Rozporem a stěnou ze soutěsky k 1 kruhu dale přimo ke
21.9.2008 kruhu jížni cesty a sokolikem přez převis hodiny a ke 2 kruhu SCHVÁLENO
a přimo na vrchol.
20.9.2008 Severní levou části stěny přez kruh na vrchol.

SCHVÁLENO

20.9.2008 Středem severní stěny přez 3 kruhy na vrchol.

SCHVÁLENO

13.9.2008

Nevýraznou jihovýchodní hranou přes sokolíčky na balkón a
SCHVÁLENO
dále po hraně na vrchol.

21.8.2008 V pravé části východní stěny přes kruh na vrchol

SCHVÁLENO

14.9.2008 V levé části S stěny z balvanu přímo na vrchol.

SCHVÁLENO

31.8.2008

západní údolní spárou mezi Malým a Velkým Zbrojnošem
přes dvoje hodiny ke kruhu cesty "Do zbraně" a na vrchol

SCHVÁLENO

31.8.2008

JZ údolní hranou (kruh) do římsy a cestou "Psi stezka" na
vrchol.

SCHVÁLENO

30.8.2008

Od JV převislým koutem na JV hranu a dvouspárou na
vrchol.

SCHVÁLENO

IXb

Pavel Novák, Z.
V S údolní stěně podél trhliny (1. kruh) a sokolíka na balkon.
31.8.2008
SCHVÁLENO
Petráň, J. Novák
Sokolíčkem ke 2. kruhu a stěnou vlevo přímo na vrchol.

IXb

Zdeněk Petráň,
P. Novák

30.8.2008

Z průchodu mezi věžemi traverz doprava lištou ke hraně a
vzhůru ke 2. kruhu cesty "Povídali, že mu hráli."

SCHVÁLENO

Zdeněk Petráň
J stěnou ke kruhu, vzhůru do lišty a jí doleva za hranu do Z
Zdenina věž Povídali. že
stř. Pavel Novák
IXb
30.8.2008 stěny a vzhůru ke 2. kruhu. Přímo stěnou (3. kruh) na vrchol. SCHVÁLENO
východní
mu hráli!
stř. Vladimír
(1. a 2. kruh osadil 1998 V. Šoltys).
Šoltys, J. Novák
Šikmá věž

Podepřem
ji hevérem

Dubnová věž
Pilíř E-55
jižní

Zdeněk Petráň
JZ hranou přímo přes kruh na balkonek a "Západní cestou"
VII stř. Pavel
30.8.2008 (nebo také přímo) na vrchol. (Cesta povolena správou
Novák, J. Novák
CHKO)

SCHVÁLENO

Zdeněk Petráň,
VII P. Novák, J.
Novák

ODLOŽENO
(blízkost cest)

26.8.2008

Podél spáry ve středu pilíře mezi "Levým a pravým
východním komínem" (smyčky) na vrchol.
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Hubertus

Zdeněk Petráň,
Bezspárov
VIIb P. Novák, J.
á varianta
Novák

Hubertus

Teplej
Pavel Novák, Z.
Podél JZ hrany přímo přes 2 kruhy na podvrcholovou poličku
VIIc
26.8.2008
SCHVÁLENO
huberťáček
Petráň, J. Novák
a doprava na vrchol.

Rokelník

Gruzinský
Pavel Novák, Z.
Od JZ přes převis vzhůru k 1. kruhu. Doprava na JZ hranu, jí
mi
VIIIc
26.8.2008
SCHVÁLENO
Petráň,
J.
Novák
(2. kruh) na balkon a přímo (hodiny)na vrchol.
roklinami

Rokelník

Poklidná
bosanoha

VI V.Novotný

26.8.2008

Od kruhu "Staré cesty" stěnou doprava ke 2. kruhu cesty
"Teplej huberťáček" a jí na vrchol.

SCHVÁLENO

3.8.2008

koutkem v J stěně na balkónek ..Plíživé", stěnkou vpravo od SCHV +CHKO
(viz. 7/)
spáry na balkon a na vrchol
Starou cestou do sedla, přes převísek do hodin a při středu J
JIŽ VYLEZENO
stěny na vrchol

Prachovská Klasikova
čapka
závist

VII

V. Novotný, O.
Barkman

26.7.2008

Morovej sloup Přeskok

2

V. Novotný, O.
Barkman

27.7.2008 z jižního masivu na vrchol

Zdenina věž
Jeřabinka
západní

V údolní stěne nastup pravou hranou,traves do stredu stěny
Pavel Novák stř
výše ke kruhu, asi metr vzhůru pak na levou hranu 2.
IX
16.7.2008
SCHVÁLENO
Jan Novák
kruh,vzhůru na balkon 3. kruh ,výše stenou pres 4. kruh
navrchol.

Zelená věž

Severka

Říkej mi
M.Sameš stř,
VIIIb
Kraus
R.Tilňák
Polární
záře - var.
V. Novotný, J.
VIIIb
Polární
Ulrich
Expres

Babinský

Na
kopečku v
Africe

Sarkofág

Varianta Přemek
Podlaha

Jehlička

Carpe
diem, život
je krátký

Mnich

B. Mach, S.
Broumovšt
í
IXb Lukavský, P.
Benediktíni
Mocek

IX

Jan Novák stř.
Pavel Novák

ODLOŽENO (prý
už přeskočeno)

1.7.2008 Od 1.K,,Udolní cesty" šikmo vlevo ke 2.K a přímo na vrchol. SCHVÁLENO

6.6.2008 Od kruhu Polární záře severní stěnou přes kruh na vrchol.

SCHVÁLENO

Z vrcholu Konvalinkové věže levou stranou hrany přes kruh
na polici (smyčka) a hranou přes druhý kruh na vrchol.
Poznámka č.2: Provizorní borháky z prvovýstupu nahrazeny
9.5.2008 lepenými normalizovanými kruhy. Poznámka: Ve stěně
SCHVÁLENO
provizorně umístěny do dodání normalizovaných kruhů
prvovýstupové borháky a výstup označen smyčkou jako
nedokončený.

K. Sucharda stř.
středem severní stěny přes dva kruhy, ke kruhu Sousedské
VIIIa Z.Žoldoš, s
15.8.2007
SCHVÁLENO
cesty
druhy, HOLO
IX

V pravé části S stěny dvojspárou na balkon, výše Q, vpravo
Vl. Šoltys stř. V.
6.9.2008 podél JZ hrany (hodiny) ke 2. Q, dále ke Q cesty
SCHVÁLENO
Lachman
„Začátečnická hrana“ a jí na v.
30.6.2008 Od 1.Q Aragovy c. vlevo přes 4Q na v.

SCHVÁLENO

9/ OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Bylo schváleno dodání kruhu do JV hrany Obelisku.
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