Zápis

z jednání členů Oblastní vrcholové komise Broumovsko
konaného dne 4. 8. 2012, v Adršpachu (Hotel Skalní město)
začátek jednání:
přítomni:
nepřítomni:

11:05
Stanislav Beneš, Petr John, Miroslav Mach, Jiří Škop, Pavel Hrubý,
Jan Adamec, Jiří Koutský
Jan Rutar, Aleš Procházka, Iwoš Wondráček (všichni omluveni)

1) Na úvod předseda OVK přivítal přítomné a omluvil se za to, že se mu nepodařilo
v červnu svolat OVK ze studijních důvodů, přičemž následně přešel
k projednávaným bodům.
2) Předseda informoval přítomné o podání žádosti o vydání rozhodnutí o vymezení
území pro provozování horolezecké činnosti v Broumovských a Polických
stěnách.
3) Prvovýstup J. Malíka v Teplických skalách, který byl proveden v rozporu
s Pravidly, a o jehož zrušení rozhodli OVK a CVK v roce 2011 nebyla dobrovolně
odstraněna autorem, a proto její zrušení zajistila OVK. Bylo zjištěno, že cement
použitý na zakrytí otvorů zesvětlal, díry budou zakryty barevnou příměsí do
cementu a znovu překryty (příměs byla použita již při původní zakrývání). Kruhy
jsou uloženy u předsedy OVK ve skladu, přičemž autor má možnost si je
vyzvednout. Pokud tak neučiní do konce roku 2012, bude k nim přistoupeno jako
k tzv. věci opuštěné. O dalším užití pak rozhodne OVK.
4) Bylo navrženo, aby předseda OVK napsal článek do festivalových novin, ve které
by byl prezentován odmítavý názor OVK k provádění slack-line s využíváním
vrcholového zařízení, a rozmáhajícímu se lezení „na rybu“.
5) OVK doporučuje, aby významné věže byly osazeny knihami v lepší kvalitě, než
jaká je u klasických vrcholových knih. Předseda prověří, jak k tomu přistupují jiné
OVK, přičemž správci oblastí natypují věže, které bude vhodné takovými knihami
osadit. K výměnám by došlo v roce 2013.
6) Předseda informoval přítomné o souhlasu VV ČHS k návrhu předsedů OVK
Labské pískovce, OVK Hruboskalsko a OVK Broumovsko s udělováním odměn
pro nejlepší správce skal v dané oblasti za každý rok. Odměna by měla být
řešena formou osvobození od povinnosti hradit členský příspěvek na další rok.
Předseda požádal členy OVK a správce oblastí o to, aby mu v závěru roku

nahlásili počty přetlučených cest, resp. věží a množství osazeného materiálu pro
možné vyhodnocení.
7) ČHS byly podány žádosti o vyhrazení území pro provozování horolezecké
činnosti pro Broumovské a Polické stěny.
8) OVK nesouhlasí s tím, aby byly vrcholy věží osazeny tzv. slackovými závity pro
osazování demontovatelných nýtů pro zajišťování provádění techniky slack-line.
S ohledem na obecný zákaz slack-line na území A-T skal OVK trvá na
nesouhlasu s provozováním slach-line ve skalkních městech. Na druhé straně
OVK uznala, že nemůže účinně zabránit nikomu k použití přírodních opěrných
bodů, jakými jsou strom či samotná věž, otázku provozování slack-line touto
technikou musí řešit místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny.
9) Členové OVK nadnesly téma případného povolení lezení v oblastech
Adršpašských skal, konkrétně v lokalitách Nad Spáleným mlýnem, a Nad Černým
jezírkem. Předseda k tomuto bodu uvedl, že již při projednávání posledního
rozhodnutí, na jehož základě je umožněno na území NPR A-T skály provozovat
horolezectví byly tyto lokality navrženy k začlenění do vymezeného území,
nicméně orgán ochrany přírody a krajiny v tomto ohledu vyhověl námitce České
společnosti ornitologické a lokalitu Nad Černým jezírkem do povolení nezahrnul,
přičemž v případě oblasti Nad Spáleným mlýnem zahrnul pouze část rokle, které
je samozřejmě lezecky méně významná (část ode dna rokle směrem k oblasti Za
Pískovnou). OVK se shodla, že zahrnutí těchto oblastí do území se statutem
povoleného lezení. Předseda přislíbil zařazení oblastí do žádosti, resp. naznačil,
že se pokusí podat žádost na plošné povolení lezení.
10) Trvající požadavky na výměny a opravy jištění:
a) Broumovské stěny – Brusinkový král (Brusinková rokle – Velká plošina
stěn, Spáleniště): vyměnit slaňák ve ferofixu (výměnu provede Standa Beneš
po prověření toho, zda se v daném místě může lézt);
b) Ostaš – v cestě Hluboká brázda (Zadní Ostaš): uvolněný sokolík (Míra Mach
jako autor cesty místo přeleze a zkusí uvolněný sokolík zpevnit);
c) Bišík – Vnučka: dodat slaňák;
d) Bišík – Lump: na vrchol umístit dobírák (spráce oblasti prověří);
e) Ostaš – Barrandov: opravit slaňák (zatéká do něj);
f) Křížový vrch – Křeslo: na vrchol umístit dobírák (správce prověří);
g) Křížový vrch – Cima Grande (doplnit vrcholové zařízení – po ověření toho,
zda se v věž nachází v povolené části Křížového vrchu);

h) Ostaš – Stěna starých pánů: slaňovací kruh osazený v hraně je poškozen
(možná po úderu blesku) – bude prověřeno, autor bude vyzván k výměně.
i) Křížový vrch – první kruh na Krajkové (nutná výměna)
j) Teplické skály – Pivovarská věž (Vstupní obvod, část Nad Orlíkem) –
výměna stěnových kruhů, výměna slaňovacího kruhu (POZN.: - na základě
požadavku správce oblasti provede M. Šrůtek)
Jednání OVK bylo ukončeno ve 12:35 hod.
Další schůzka OVK bude svolána na konci října.

