Zápis
ze schůze Oblastní vrcholové komise Broumovsko konané dne 28. 8. 2010
od 11.00 hod ve vinárně hotelu Skalní město v Adršpachu
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Koutský J., Wondráček I., Škop J., Adamec J., Beneš S., John P., Mach M.
(pozdní příchod – 11.30 hod.)
Sedláček A., Kubík J., Hrubý P., Bahník M.
Pleticha J. (předseda OVK Labské pískovce), Procházka A. (v průběhu jednání
zvolen za správce skal za člena OVK), Ludvík J. (v průběhu jednání zvolen za
správce skal)

Nepřítomni:
1. Předseda OVK informoval o stavu členské základny komise a o členech, kteří v reakci
na jeho výzvu odstoupili, případně přenechali pozici jiným.
2. Na základě návrhu předsedy OVK byly po hlasování přítomné nadpoloviční většiny
členů OVK jmenováni:
- za členy OVK a současně za správce skal: Aleš Procházka (Adršpach/Milenecká
hora), Jan Rutar (Adršpach/Království)
- za správce skal: Tomáš Hornych (Ostaš), Jan Ludvík (Kříţový vrch)
Poznámka: týden po konání OVK se ještě ozval Tonda Sedláček s návrhem svého
odstoupení a nahrazení jiným členem HO Babí. Tento bude přizván na další schůzku
OVK, kde bude tato výměna projednána členy OVK, a v případě schválení dojde ke
jmenování nového člena OVK (po Tondovi by přebral část Teplických skal)
3. Za člena OVK, resp. ani za správce skal nebyl prozatímně schválen Tonda Volk
(Bišík), z důvodu potřeby projednání určitých nejasností při provádění jeho
prvovýstupů. Komise doporučila předsedovi přizvat Tondu Volka na příští jednání
komise a po ústním jednání s ním teprve přistoupit k hlasování.
4. Byly projednány podněty na údrţbu vrcholového zařízení:
- Kříţový vrch – Očko, Ústecká, Tvrz, Hodinář (výměna a doplnění vrcholových
kníţek)
- Ostaš – Bradavka, Můra, Sova (výměna sladovacího kruhu)
- Adršpach/Království – Hurajda, Páţe (slaňák, kníţka)
5. Na výzvu J. Pletichy jednala OVK o komerční akci „Hore zdar“, která proběhla
v letošním roce ve skalních oblastech ČR. OVK přijala většinově negativní stanovisko
k této akci, a to z několika důvodů:
- akce probíhala v obvodech, kde ještě nebylo moţné provozovat horolezectví
z důvodu časových omezení;
- akce probíhala bez projednání s orgány ochrany přírody, čímţ zdiskreditovala v řadě
případů ČHS, a ztíţila další jednání ČHS;
- došlo k neţádoucímu poškození historických vrcholových knih (vlepením soutěţního
kuponu);

- předseda se zavázal, ţe se osobním jednáním s organizátorem akce pokusí ovlivnit
organizátora, aby od pořádání takového akce pro příště upustil, respektive ji pořádal
pouze za výslovného souhlasu místní OVK (Poznámka: ve spojení se zástupci OVK
Labské pískovce a OVK Hruboskalsko jednal předseda s organizátorem akce
v průběhu teplického festivalu, přičemž zástupce organizátora se vyslovil v tom
smyslu, že pro příště od pořádání obdobné akce ustupují)
6. S. Beneš upozornil, ţe v oblasti Bišíku je v lesích pořádána lukostřelba, v jejímţ
důsledku dochází často k poškozování skal a stromů. Předseda OVK podá podnět
orgánu ochrany přírody a krajiny.
7. OVK dále jednala o zpřísnění pravidel, přičemţ bylo rozhodnuto následovně.
Pravidla pískovcového lezení pro oblasti spadající pod OVK Broumovsko (tj.
Adršpach, Teplice, Kříţový vrch, Ostaš a Broumovské stěny) budou zpřísněna
v těchto bodech a v tomto smyslu:
a) zákaz stavění ze sedačky – při provádění prvovýstupů bude nadále moţné
pouţít toliko saského stavění;
b) zákaz slack line za uţití vrcholového nebo stěnového jistícího zařízení – tyto
jistící prostředky jsou navrţeny a osazeny pro jiný typ zatíţení, neţ jakým jsou
namáhány při slack line mezi dvěma vrcholy, případně vrcholem a stěnou. Pro
budoucnost tak vzniká riziko poškození tohoto zařízení a ohroţení zdraví a
ţivota osob, které budou toto zařízení uţívat řádným způsobem;
c) zákaz pohybu po masivech – v důsledku častého hledání nových linií na dosud
nevylezené masivy, ale i v důsledku přenosu metody lezení „na rybu“
z umělých stěn do skal, dochází ke zvýšenému pohybu osob na horních
hranách masivů, v důsledku čehoţ dochází k ohroţování fauny a flory, ale
zvětšuje se i riziko svrţení části okrajových převisů a ohroţení ţivota a zdraví
osob pohybujících se pod masivem;
d) jako fixní jištění bude nadále uţíván tzv. sekční kruh – a to zejména z důvodu
měkkosti pískovce, který není vhodný pro výrobu „sportovních“ cest, při
jejichţ přelézání dochází k nacvičování, a častému zatěţování fixního jištění
opakovanými pády. Druhým důvodem bylo to, ţe po dobu existence
pískovcového nýtu je tento osazován ve skalách zcela výjimečně, a daleko
častěji je osazen jiný NEVHODNÝ typ jistícího prvku, přičemţ OVK je pak
musí tyto případy řešit, na úkor běţné údrţby.
Poznámka: body a) – c) byly přijaty absolutní většinou členů OVK; k bodu d)
proběhlo hlasování s výsledkem PRO – 5, PROTI – 2, ZDRŢEL SE – 1.
Veškeré změny budou gramaticky a terminologicky doupraveny, přičemţ konečné
znění bude zveřejněno po schválení tohoto úplného znění vrcholovou komisí.
8. OVK odsoudila mnoţící se případy lezení „na rybu“, a to zejména z důvodu větší
devastace skály, a i terénu u paty věţe v důsledku pohybu velkého mnoţství osob.
9. OVK odsouhlasila osazení vrcholového jistícího bodu na druhý vrchol věţe Mušketýr
na Kříţovém vrchu. Letošní nehoda (pád druholezkyně) byla sice následkem porušení
pravidel, nicméně předseda byl před lety svědkem pádu dvojice lezců, kteří lezli podle
pravidel, a kdy k jejich pádu došlo po pádu (odsednutí) druholezce, kdy nápor zatíţení

nevydrţela vrcholová smyčka a oba lezci skončili v kyvadlové pádu. Nově osazené
jištění by mělo předejít těmto nehodám a případným zbytečným zraněním a ztrátám na
ţivotech. Pokud bude toto jištění uţíváno k rybaření, bude z vrcholu věţe odstraněno.
Situaci a stav věţe bude OVK za pomoci správce oblasti sledovat a vyhodnocovat.
10. OVK odsouhlasila umísťování zápisu z jednání OVK na webové stránky
euroclimbing.com (obdobně jsou zápisy veřejně dostupné na webu Skalních oblastí, či
na Pískařích)
11. OVK odsouhlasila termín příštího jednání vrcholové komise. Toto jednání se
uskuteční dne 23. 10. 2010 od 11 hodin ve vinárně hotelu Skalní město v Adršpachu.
Konec ve 13:35
Zapsal: Jirka Heřman Škop

