Zápis
ze schůze Oblastní vrcholové komise Broumovsko konané dne 23. 10. 2010
od 11.00 hod ve vinárně hotelu Skalní město v Adršpachu
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Nepřítomni:

Hrubý P., Rutar J., Sedláček A., Koutský J., Wondráček I., Škop J., Mach M.
(pozdní příchod – 11.30 hod.)
Kubík J., Bahník M., Adamec J., Beneš S.,
Volk A., Studený P. (v průběhu jednání zvoleni za správce skal)

1. Předseda OVK informoval o stavu členské základny komise a o členech, kteří v reakci
na jeho výzvu odstoupili, případně přenechali pozici jiným.
2. Následně byl nadnesen záměr ČHS zřídit v některých oblastech cvičné via ferraty a
kindergarten. S realizací tohoto záměru OVK nesouhlasí, přičemž v tomto smyslu se
již ex ante vyjádřil předseda OVK v e-mailové korespondenci s předsedou CVK.
3. Petr John navrhl, aby bylo tvrději postupováno ze strany OVK při porušování
pravidel, zejména ve chvíli, kdy prvovýstupce neosadí vrcholové zařízení, nebo
v případě, kdy dokončený projekt nepředloží OVK ke schválení.
OVK se jednoznačně shodla, že v takových případech bude do budoucna
odejímat autorům jejich autorství, a oni následně nebudou jako autoři uvedeni
v horolezeckých průvodcích, nebo při jiné prezentaci cesty (cest).
4. Jan Rutar navrhl, aby do míst, kde jsou umístěny knihy pro veřejné zaznamenávání
prvovýstupů, byly dodány i štítky pro podání oznámení prvovýstupu (Tošovák, Ostaš).
OVK tento návrh přijala. Štítky budou do těchto míst dodány na jaře 2011.
5. OVK následně projednala návrh na rozpočtové požadavky pro rok 2011:
Stávající stav: slaňáky – 250; kruhy – 5; tyčky – 50, krabičky – 30, knížky 20.
Pro rok 2011 potřebujeme: slaňáky – 0; kruhy – 100; tyčky – 20, krabičky – 30,
knížky 30 plus 5 velkých knih na významné věže
6. V rámci dalšího jednání byla diskutována otázka přenosu informací mezi lezce, a
snaha o maximální vyžití skříněk v Ádru (nyní užívána hotelem Javor), v Teplicích
(oddílová), na Ostaši (užívaná Skalní záchrannou službou) a na Bišíku. Bylo uzavřeno,
že v průběhu roku 2011 bude jednáno s jednotlivými subjekty o možnosti vyvěšování
základních informací vztahujících se k OVK a údržbě skal.
V rámci tohoto bodu byla otevřena i otázka zřízení samostatné webové platformy OK
Broumovsko (Jóny vyrobí, pak se vyřeší otázka zaplacení domény). Důraz musí být
kladen na jednoduchost ovládání webu, přičemž jeho účelem bude zejména poskytnutí
rychlé informace

7. Věci k údržbě:
- Rumburak (Ádr – za Bakchusem) – dodat knížku (pokud bude opětovně zcizena,
již ji tam nedávat)
- Větrná (Teplice) – nerezáky v olovu!!! Zjistit kdo to dělá a zajistit výměnu!!!
- Hodinář (Křížák) – dodat knížku (popsanou snést a předat do archivu)
Poznámka: do doby rozjezdu webu OVK Broumovsko lze připomínky k provedení údržby
sledovat na www.piskari.cz
8. Za správce oblastí byli OVK jmenováni:
- A. Volk (Bišík)
- P. Studený (Teplice – obvod po domluvě s Albertem)
9. Místními lezci bylo upozorněno na nestandardně prováděný prvovýstup v Teplických
skalách (vpravo od Kalamárky, nad přílepkem). Autorem projektu je J. Malík. V cestě
není několikrát dodržena vzdálenost dle pravidel, přičemž OVK svými členy ověřila,
že v cestě je několikrát vzdálenost menší než 3 m, přičemž OVK nebyla autorem
požádána o udělení výjimky. Problematickým se jeví i provádění cesty, kdy není úplně
zřejmé, které kruhy jsou v cestě osazeny jako budoucí fixní, a které jsou pouze kruhy
„montážními“, které slouží nyní pouze pro vlastní provádění prvovýstupu, přičemž po
jeho dokončení budou odstraněny. J. Malík bude přizván na jarní jednání OVK, kde
bude vyzván, aby obhájil své jednání. Pokud se potvrdí předpoklady, které o cestě
OVK má, bude přímo při tomto jednání vyzván, aby jištění z cesty odstranil a
nepokračoval v provádění projektu. Pokud výzvu neuposlechne, bude cesta na základě
rozhodnutí OVK zrušena a jištění bude odstraněno.
10. Příští schůzka OVK bude svolána na jaře 2011 (březen/duben).
Konec ve 13:10
Zapsal: Jirka Heřman Škop

