
Z Á P I S  

 

ze schůze Oblastní vrcholové komise pro skalní oblasti CHKO Broumovsko, konané dne 

11. listopadu 2006 v Adršpachu 

 

Přítomni: J. Adamec, M. Josefi, M. Mach, S. Beneš, A. Sedláček, I. Wondráček, P. John, 

M. Fiala, J. Koutský, B. Horáková, P. Hrubý, J. Kubík 

Jako host se zúčastnil J. Rosol, předseda Vrcholové komise ČHS 

 

1. Volba nového předsedy OVK. Návrh přednesl M. Josefi. Novým předsedou Oblastní 

vrcholové komise byl jednohlasně zvolen Jiří Škop. M Josefi mu předal písemné materiály 

z činnosti OVK a razítko. Adresa předsedy: Jiří Škop, Soukenická 180, Police nad Metují, 

PSČ 549 54. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze: M. Josefi předal přítomným zápis ze schůze OVK 

konané dne 14. 10. 2006 a požádal je o odsouhlasení bodů 7. a 8. tohoto zápisu. OVK 

zamítla žádost o vytvoření umělého chytu na věži Mlýn v Kovářově rokli a rozhodla, že 

evidenční štítky prvovýstupů budou přijímány pouze v písemné formě, stvrzené podpisem 

prvovýstupce. J. Rosol informoval přítomné o jednání předsedkyně ČHS A. Čepelkové se 

zástupci města Teplice nad Metují. Bylo dohodnuto, že lezci odpracují 2 brigády ročně 

v Teplických skalách. 

 

3. M. Fiala, který byl určen správcem skalní oblasti Křížový vrch, oznámil, že nemůže 

z nedostatku času vykonávat tuto činnost. M. Josefi požádal oddíly, aby se pokusily 

sehnat alespoň 2 správce pro tuto oblast. 

 

4. Vzhledem k tomu, že je nutné vypracovat žádost na finanční prostředky z ČHS (rozpočet 

na rok 2007), OVK odsouhlasila pro potřeby údržby skalního zařízení v oblasti požadavek 

na 100 ks skalních kruhů, 100 ks stěnových kruhů a 100 ks krabiček. Celková rozpočtová 

částka bude vycházet z tohoto požadavku. 

 

5. Správcům skalních oblastí byly předány evidenční štítky k překontrolování. Jedná se o 14 

prvovýstupů v oblasti Království v Adršpachu a o 4 prvovýstupy v Broumovských 

stěnách. Na příští schůzi bude projednáno jejich schválení. 

 

6. Příští schůzi svolá J. Škop koncem února, nebo začátkem března 2007. 

 

 

 

V Adršpachu dne 11. listopadu 2006.     Zapsal: J. Kubík 


