
Zápis 
 

ze schůze Oblastní vrcholové komise Broumovsko konané dne 4. 4. 2009 

 

 

Přítomni: Sedláček A., Koutský J., Wondráček I., Bahník, Škop J. 

Omluveni: Kubík J., Beneš S., Josefi M., Hrubý P., Mach M. 

Host:  0 

Nepřítomni:  

 

 

1. Přítomní se shodli, že je třeba zdůraznit zákaz užití MG ve všech oblastech CHKO 

Broumovsko. 

2. Připravit znění pravidel „zpřísnění Ádr 2009“. Zpřísnit pravidla ve smyslu zúžení 

druhů fixního jištění pro oblast Adršpach. Zpřísnit pravidla pro oblast Ádr tak, aby 

nedocházelo k osazování kruhů nad navrtání. 

3. Správci skal by měli provádět průběžně brigády ve svých obvodech prostřednictvím 

mateřských oddílů, až sekundárně při rozsáhlejších pracích zorganizovat větší brigádu. 

4. Byl diskutován problém prošlých lepidel, zda tato poslat zpět na ČHS, či dál používat. 

Správce CVK potvrdil, že lepidla, pokud nebyla vystavena mrazu, je možné nadále 

použít. 

5. OVK se zabývala další podnětem místních lezců na provedení cesty na věž TITANIK 

(vedle Zapomenuté rokle, Himaláj). Problematické je osazení 3Q (2× vrtáno), 

následně stavění ve stěně. Bylo odsouhlaseno, že OVK vydá rozhodnutí o zrušení 

prvovýstupu – je třeba zjistit autory, aby mohlo být vydáno rozhodnutí. Pokud 

nebudou autoři zjištěni, rozhodne OVK tak, že cestu zruší neznámým autorům. 

6. Předseda zjistí, kdo a jak zřídil info skříňku u hotelu, a případně jednal s osobou, která 

v současné době skříňku používá. 

7. V průběhu roku by mělo dojít k přijetí nových členů OVK, neboť řada členů již 

projevila zájem řady OVK opustit. Současně není zřejmé, zda každá z oblastí má 

stanoveného správce. Do konce roku by měla tato věc být vyřízena, aby byla OVK 

akceschopná. 

8. Členové OVK opětovně diskutovali nad otázkou dalšího provádění brigád ve skalních 

oblastech. Všemi je preferován způsob aplikovaný v minulosti, kdy bylo vykonáno 

více práce v samotných lezeckých oblastech. Nyní na tuto práci nezbývá čas, neboť 

obce Adršpach a Teplice (pozn. Teplice na základě smlouvy) vyžadují zajištění 4 

brigád za kalendářní rok, přičemž veškeré práce jsou prováděny na turistických 

okruzích. Současně se pak brigád účastní stále méně lidí, neboť pro provedení práce 

pro obec nemají dostatečnou motivaci. Členové OVK doporučují zároveň ČHS 

vypovědět smlouvu s městem Teplice nad Metují, neboť ČHS není schopno skrze své 

členy zajistit plnění smlouvy. Bylo diskutováno o možnostech provádění práce ve 

skalách a spolupráce s obcemi. Jako optimální se zdá rozdělení oblastí jednotlivým 

klubům, což přenese zodpovědnost blíže k lezcům. Obcím bychom nadále prováděli 



servis ohledně distribuce pozvánek na jejich brigády oddílům a médiím s tím, že by 

bylo věcí obce, jak účastníky (i z řad veřejnosti) odmění. V této věci bude nadále 

jednáno s vedením ČHS. 

 

 

Konec ve 11:50 

Zapsal: Jirka Heřman Škop 


