ZÁPIS
ze schůze Oblastní vrcholové komise ČHS pro skalní oblasti CHKO Broumovsko, konané dne
13. června 2008 v Adršpachu (U Tošováka)
Přítomni: J. Škop, P. Hrubý, A. Sedláček, M. Bahník, J. Koutský, S. Beneš, J. Kubík.
Omluveni: S. Lukavský, I. Wondráček, P. John, J. Adamec, M. Josefi, M. Mach
nepřítomni bez omluvy: 0
Přítomna byla nadpoloviční většina členů OVK Broumovsko. OVK tak byla při tomto
jednání usnášeníschopná.
Ve svém jednání dospěla Oblastní vrcholová komise k následujícímu:
1.

Vrcholová komise schválila 2 nové cesty na skalní věže „Celda“ a „Zeď“ na Ostaši.

2. Vzhledem k tomu, že prvovýstupci, přes upozornění dosud nevyměnili boráky, které
osadili v nových cestách na skalní věže „Audienční“, „Strážce“ (jezera), „Vraní oko“,
„Karlík“, přičemž tyto cesty již s ohledem na množství přelezů nelze označovat za
prvovýstupy, a jelikož do dnešního dne prvovýstupci nepředložili evidenční štítky k těmto
prvovýstupům, rozhodnula vrcholová komise v souladu s Pravidly pískovcového lezení, že
všechny tyto cesty budou zrušeny jejich vytlučením.
hlasování:

Pro

7;

proti

0;

zdržel se

0.

3. Petr John prověří, zda stěnové kruhy, které prvovýstupci osadili v nové cestě na věž
„Bounty“, nezasahují do již dříve slezené cesty „Študákova duše“.
4. Brigády ve skalách se konaly v měsíci dubnu. V Adršpachu byla účast malá, bude nutno ji
zopakovat na podzim. Brigády v Teplických skalách se zúčastnilo 20 horolezců. Na schůzi
byl podán návrh, aby brigády, které se pořádají pro Město Teplice nad Metují a Adršpach
organizoval Český horolezecký svaz. OVK ČHS pro skalní oblasti CHKO by vyhlašovala a
organizovala brigády, které se týkají úprav v lezeckých terénech podle požadavků správců
skal OVK v jednotlivých oblastech.
hlasování:

Pro

7;

proti

0;

zdržel se

0.

5. Vzhled k tomu, že ČHS bude projednávat výjimku z pravidel Ochrany přírody v CHKO
Broumovsko pro horolezeckou činnost, OVK navrhuje povolit lezení v Adršpachu
v oblastech: Rokle nad Černým jezírkem, nad Spaleným mlýnem a Za pískovnou, ve Ztracené
rokli a v Řeřichových stráních již od května.V Teplických skalách povolit lezení již od 1.
května a uzavřít pouze oblasti, kde hnízdí ptáci.Tyto návrhy projedná J. Škop se správou
CHKO Broumovsko a s ČHS.
hlasování:

Pro

7;

proti

0;

zdržel se

0.

6. Správci jednotlivých skalních oblastí zajistí obnovu značení horolezeckých přístupových
cest ke skalním útvarům. Jedná se požadavek ze strany CHKO.
7. V případě, že bude získán grant z krajského úřadu KH kraje na údržbu sportovních
zařízení, OVK rozhodla, že pořízený materiál bude umístěn v Teplicích nad Metují. Starat se
o něj a vydávat ho bude Pavel Hrubý. Evidenci povede Lubomír Beneš.
8. J. Kubík seznámil přítomné s možností odměňovat nejlepší sportovce z prostředků
Krajského sdružení sportovních svazů. Jedná se o částky kolem 4000,- Kč, o které se musí
požádat předem a následně být vyúčtovány (nákupní bloky, faktury). Podmínkou je, že
sportovec musí být z Královéhradeckého kraje a oddíl, za který sportuje, je registrován
v ČSTV.

Příští schůze OVK se bude konat podle potřeby, svolání zajistí J.Škop. Schůze se budou
konat v pátek.

V Adršpachu dne 13. června 2008

Zapsal: J. Kubík

