Zápis
ze schůze Oblastní vrcholové komise Broumovsko konané dne 13. 12. 2009
Přítomni:
Omluveni:
Host:
Nepřítomni:

Koutský J., Mach M., Lukavský S., Hrubý P., Wondráček I., Bahník, Škop J.
Sedláček A., Kubík J., Beneš S., Josefi M., Adamec J.
Beneš L. (příchod v 11.00)
John P.,

1. Byly diskutovány dopisy zaslané výkonným orgánům ČHS, přičemţ členové OVK
pověřili předsedu urgencí odpovědi na dotaz vztahující se ke zpřísnění pravidel
pískovcového lezení.
2. Po zkušenostech zjištěných při přelézání některých nových prvovýstupů členové OVK
zjistili, ţe řada prvovýstupců osazuje kruh nad navrtávák, přičemţ tuto skutečnost
povaţují členové OVK za neetické a nesportovní, a zároveň za nebezpečné, neboť
osazením kruhu nad navrtání můţe způsobit pád lezce přelézajícího cestu, jakoţ i jeho
úraz. Pravidla lezení by na tuto skutečnost měla pamatovat. Po zhodnocení výsledku
jednání ohledně výkladu pravidel stran jejich zpřísňování OVK vdané věci buď
lokálně pravidla zpřísní, případně bude usilovat o změnu pravidel v tomto směru.
3. Přítomní diskutovali o zrušených cestách na věţe Vraní oko a Hroche v oblasti
Adršpach, které byly opět osazeny jištěním. Členové se po diskusi přiklonili k variantě
cesty ponechat s tím, ţe v horolezeckých průvodcích nebudou uvedeni autoři cesty.
Autoři cest zrušených to být nemohou a noví nejsou OVK známi.
4. OVK se zabývala podnětem místních lezců na provedení cesty na věţ STRÁŢCE
JEZERA v rozporu s Pravidly pískovcového lezení. Prozatím bylo uzavřeno, ţe do
příští schůze OVK si členové rozmyslí, jak nadále v podobných případech postupovat
(var. 1 – pozvat autora, pokusit se o dohodu, pokud nezřídí nápravu, pak vydat
rozhodnutí, pokud se autor nebude bránit u CVK, pak zajistit výkon rozhodnutí; var. 2
– bez projednání s autorem vydat rozhodnutí).
5. OVK se zabývala další podnětem místních lezců na provedení cesty na věţ TITANIK
(vedle Zapomenuté rokle, Himaláj). Problematické je osazení 3Q (2× vrtáno),
následně stavění ve stěně. Bylo odsouhlaseno, ţe OVK vydá rozhodnutí o zrušení
prvovýstupu.
6. OVK schválila nové prvovýstupy v oblastech Adršpach (14×), Teplice (9×), Ostaš
(2×), Kříţový vrch (2×)
7. Materiály zaslané CVK budou zaslány členům OVK na vyţádání.
8. Předseda podal informace o ţádostech podaných na MŢP stran vydání rozhodnutí o
vymezení území pro provozování horolezecké činnosti.

9. Luboš Beneš podal informace o získaném grantu z rozpočtu Královéhradeckého kraje
(150 000 Kč). Pro provádění prací ve skalách byla zakoupena vrtačka DeWalt, pila
Husqarna, sekery Fiskars, kalače, malé sekery, motyky, hřebíky a kramle. Seznam
bude zaslán předsedovi CVK. Vše bude v depozitu u Pavla Hrubého v Teplicích.
Standa Lukařský navrhl nechat vyrobit za finance z grantu vrcholové krabičky.
10. Předseda podal info k podzimní brigádě na Ostaši. Zúčastnilo se 28 lidí, prováděla se
oprava přístupu pod Sokola (Dolní labyrint), jakoţ i vyčištění lezeckých i turistických
cest od Sluje po Nekonečnou od visích polomů a vývratů z důvodu zajištění
bezpečnosti lezců a turistů. Současně předseda OVK informoval o účasti cca 15 lidí na
společné brigádě s Klubem českých turistů v Kovářově rokli (Broumovské stěny) při
transportu materiálu na výstavbu hatí a mostků.
11. Členové OVK 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) vyţadují zajištění 4 brigád za
kalendářní rok, přičemţ 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 moţnostech provádění práce ve skalách a spolupráce s obcemi.
Jako optimální se zdá rozdělení oblastí jednotlivým klubům, coţ přenese
zodpovědnost blíţe k lezcům. Obcím bychom nadále prováděli servis ohledně
distribuce pozvánek na jejich brigády oddílům a médiím s tím, ţe by bylo věcí obce,
jak účastníky (i z řad veřejnosti) odmění. V této věci bude nadále jednáno s vedením
ČHS.
12. Členové OVK vyzvali předsedu k zajištění jednání s vlastníkem lesa a se Správou
CHKO ohledně provedení prořezání pěšin a přístupu ke skalám v oblasti Třešňová
rokle.
Konec ve 11:50
Zapsal: Jirka Heřman Škop

