
Zápis 
 

ze schůze Oblastní vrcholové komise Broumovsko konané dne 19. 8. 2011 

od 11.00 hod ve vinárně hotelu Skalní město v Adršpachu 

 

 

Přítomni: Rutar J., Koutský J., John P., Procházka A., Škop J., Mach M., Beneš S. 

(pozdní příchod – 19.25 hod.) 

Omluveni: Hrubý P., Wondráček I. 

Hosté:  Pete Blahna  

Nepřítomni: Bahník M., Adamec J. 

 

 

1. Předseda OVK informoval členy o důvodu schůze. Projednáván bude prvovýstup 

J. Malíka – Hlaďák, provedený v rozporu s Pravidly pro lezení v Pískovcových 

oblastech v Čechách (dále jen „Pravidla“), a prvovýstup J. Šrůtka osazený 

neschváleným typem jištění (v rozporu s Pravidly). 

Po zahájení byla vedena bouřlivá diskuse o tom, zda má být cesta uznána jako 

technický prvovýstup obtíţnosti A2 (návrh hosta), či zda má být vytlučena. 

 

2. Cesta Hlaďák: OVK rozhodla o zrušení prvovýstupu ve smyslu čl. 6.6 odst. 2 a 3 

Pravidel s tím, ţe autor je povinen odstranit jištění do 30. 9. 2011. 

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL – 0 

Hostem bylo hlasování hlasitě kvitováno, a vyjádřil se v tom smyslu, že se jedná o 

správné rozhodnutí podporované lezeckou veřejností. 

 

3. Prvovýstup J. Šrůtka – prvovýstupce bude vyzván k výměně jištění za schválený 

typ fixního jištění – do 30. 10. 2011. Pokud nebude provedeno, OVK rozhodne o 

zrušení autorství cesty a cestu osadí schváleným typem jištění. 

PRO – 7, PROTI – 0, PROTI - 0 

 

 

4. NESPLNĚNÉ ÚKOLY Z ÚDRŢBY!!!: 

Ostaš – Můra (nesplněný úkol z roku 2010) 

Rumburak (Ádr – za Bakchusem) – dodat kníţku (pokud bude opětovně zcizena, jiţ 

ji tam nedávat) 

Větrná (Teplice) – nerezáky v olovu!!! Zjistit kdo to dělá a zajistit výměnu!!! Alberto 

Hodinář (Kříţák) – dodat kníţku (popsanou snést a předat do archivu) 

 

(úkoly splnit do konce sezony) 

 

5. Příští schůzka OVK bude svolána v říjnu 2011 (termín bude upřesněn). 

 

 

Konec v 19:45 hod. 

Zapsal: Jirka Heřman Škop 


