Zápis
ze schůze Oblastní vrcholové komise Broumovsko konané dne 29. 8. 2009 v Teplicích nad
Metují (restaurace Sokol)
Přítomni:
Omluveni:
Host:
Nepřítomni:

Koutský J. (pozdní příchod), Wondráček I., Bahník, Škop J., Mach M.,
Adamec, John P.
Sedláček A., Kubík J., Beneš S., Lukařský S., Hrubý P.,
Sýkora B.

1. Předseda přivítal přítomné a poděkoval za operativní přístup a účast na schůzi.
2. OVK diskutovala nad pouţíváním pískovcových borák. K hlasování o jejich pouţití,
resp. zákazu jejich pouţití v oblasti Adršpach, došlo aţ po té, co se dostavil J.
Koutský.
Argumenty pro zákaz pouţití:
-

měkký pískovec oblastí Adršpachu není většinově stavěn pro provádění
sportovních cest, na kterých dochází k mnoţství přelezů;

-

vyšší frekvencí nacvičování hrozí trvalé poškození přírody;

-

existuje reálná hrozba, ţe při pouţití v nových cestách dojde brzy k osazování
borák při výměnách jištění.

Argumenty pro neomezování pouţití:
-

pravidla uţití tohoto tipu jištění umoţňují;

-

OVK nemá mandát ke změně pravidel v tomto bodě;

-

Poškození přírody dosud nebylo prokázáno. Pokud tento argument bude
vyvrácen, je moţné podat ţádost o změnu rozhodnutí CHKO, která by do
pouţití jištění mohla promluvit úpravou podmínek rozhodnutí pro vymezení
území pro provozování horolezectví;

-

Ti, kdo při prvovýstupech pouţívají pískovcový borák, tak činí naprosto
v souladu s pravidly. Byť by OVK rozhodla o zákazu jejich pouţití, nemůţe
aplikovat nové pravidlo na jiţ vzniklé prvovýstupy (zákaz retroaktivity).

Hlasování: PRO 3, PROTI 3, ZDRŢEL SE 0..
3. Správci skal by měli provádět průběţně brigády ve svých obvodech prostřednictvím
mateřských oddílů, aţ sekundárně při rozsáhlejších pracích zorganizovat větší brigádu.
4. Následně Bohouš Sýkora prezentoval historické dokumenty, které přivezl ze Saska.
Tyto dokumenty mu byly poskytnuty Saskou historickou komisí. Z dokumentů

vyplývá, ţe první vylezené věţe v Ádru a na Broumovkách. Materiály jsou uloţeny u
předsedy OVK a u Pavla Lisáka.
5. Předseda OVK poţádá metodickou komisi k vydání stanoviska ke způsobu
přetloukání starých kruhů (aby tyto nebyly nahrazovány pískovcovými boráky).
6. Příští schůze OVK bude 14. 11. 2009 od 10.00 hod. U Tošováka (případná změna
lokace bude včas oznámena, a můţe ji způsobit pouze zahaprování provozovatele
Tošováka). Do 1. 11. 2009 zasílejte předsedovi OVK návrhy na nové členy OVK.
Stávající členy, kteří uţ o práci v OVK nemají zájem, vyzývám, aby se jednoznačně
vyjádřili (ústně nebo písemně) nejpozději na této schůzi. Nicméně i kdyţ bude
kdokoliv rozhodnut skončit, tak na schůzi ještě přijďte, uţ jen kvůli nutnosti hlasovat
o nových členech.
Konec ve 11:20
Zapsal: Jirka Heřman Škop

