
Z Á P I S  

 

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

22. září 2007 na Ostaši 

Přítomni: M. Mach, , I. Wondráček, J. Koutský, P. Hrubý, J. Škop 

Omluveni:  S. Beneš, J. Kubík 

Jako hosté se zúčastnili: A. Kadlec, F. Čepelka 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze: J. Škop předal přítomným zápis ze schůze OVK konané 

dne 23. 6. 2007. 

2. Borháky (bod č. 6 zápisu ze schůze konané dne 23. 6. 2007) - přítomní členové OVK se 

usnesli, že na základě platného zákazu užívání borháků budou zjištěné takto osazené 

prvovýstupy zrušeny jejich vytlučením. V dané chvíli se jedná o věže v oblasti Adršpach - 

Audienční, Strážce (jezera), Vraní oko. (pozn.: - projednáván byl i prvovýstup na věž 

Karlík, avšak zde bylo následně zjištěno, že se jedná o tzv. prvovýstupářské borháky, které 

budou - dle tvrzení autora - vyměněny za řádné jistící prostředky po úplném dokončení 

prvovýstupu). Po dohodě bude vytlučení provedeno buď S. Lukavským nebo J. Koutským, 

případně správce konkrétní oblasti. 

3. Přetloukání jištění - správci oblastí vyjádřili částečnou nespokojenost s dodaným 

materiálem. Část požadovaného materiálu chybí, některé kusy nebyly objednány 

(nerezové kruhy s dříkem délky 250 mm), u některých je obava, že nebudou držet 

(nerezové kruhy 200 mm - hladké). Dále panuje částečná nespokojenost s dobou tuhnutí 

lepidla, kdy toto tuhne příliš rychle a špičky z aplikační pistole lze využít max. na 2 kruhy. 

Správci doporučují spíše lepidlo na cementové bázi. Zároveň byla vyslovena obava 

funkčnosti lepidla s nerezem, ve vztahu k užití ve venkovním prostředí (lepidlo je dle 

popisu na balení určeno pro lepení kotev ve vnitřním prostředí). 

4. Brigády - předseda seznámil přítomné s termíny podzimních brigád. Brigáda v Ádru je 

svolána na základě žádosti provozovatele okruhu (každý jednotlivec obdrží permanentku 

pro vstup na příští sezónu), brigáda v Teplicích je pak svolána na základě plnění smlouvy 

sepsané mezi ČHS a městem Teplice nad Metují (díky naší práci mají všichni členové 

ČHS vstup zdarma - jako např. na Prachově). Členové OVK budou tuto informaci 

tlumočit ve svých klubech, zejména v Teplicích je třeba zajistit dobrou účast! 

termíny:  Adršpach  - 6. 10. 2007 (8.15 - 8.30 u vstupu do pískovny) 

  Teplice  - 13. 10. 2007 (8.00 - 8.15 u vstupu do skal) 

5. Příští schůze se bude konat v polovině listopadu (předběžně 17. 11. 2007) v Adršpachu. 

 

 

Na Ostaši dne 22. září 2007.     Zapsal: J. Škop 


