
Zápis 
 

ze schůze Oblastní vrcholové komise Broumovsko konané dne 16. 4. 2011 

od 11.00 hod ve vinárně hotelu Skalní město v Adršpachu 

 

 

Přítomni: Hrubý P., Beneš S., Rutar J., Škop J., Mach M. (pozdní příchod – 11.30 hod.), 

John P., 

Omluveni: Kubík J., Bahník M., Adamec J., Koutský J., Wondráček I. 

Hosté:    

Nepřítomni: Volk A., Studený P. 

 

 

1. Probrání poslední zápisu 
- Bez problému 

 

2. Prezentace návrhu změny pravidel pískovcového lezení (návrh byl přítomným 

členům OVK a správcům předán na místě. Ostatním případně na vyžádání pošlu, 

diskuse teprve začíná. Návrh byl v této fázi vypracovaný OVK Labák, přičemž byl 

připomínkován předsedou OVK Hruboskalsko, a mnou) 

 

 

3. Vytažený kruh – Bounty (nehoda 22. 8. 2010) – stanovisko pro bezpečnostní komisi 

bylo odesláno mailem. OVK souhlasí s tím, aby byli autoři vyzváni k osazení jištění, 

zpět do cesty s tím, že pokud zpětné osazení kruhu sami nezajistí, osadí OVK do cesty 

jištění a bude jednáno o zrušení autorství. Míra Mach vyzve autory k osazení kruhu 

osobně. 

 

4. Brigády 2011 (návrhy, osobní závazky, apod.) 
- Jura Polák v Ádru zatím nevznesl požadavek, takže případné brigády v Ádru 

nechávám na iniciativě klubů (kontaktujte se přímo na J. Poláka z TS Adršpach, 

dtto Teplice – kdo bude mít zájem na nějaké brigádě v Teplicích, sopjte se 

s provozovatelem okruhu)… 

- podzim Ostaš (HKO) 

- eroze u Koberců (Jóny) – předseda zjistí možnosti u Správy CHKO, Lesů ČR, a 

ČHS 

- Další operativně (erozáky za Uhlířskou) 

- Třešňová rokle (Míra Mach, Standa Lukavský) 

 

5. Údržba jištění 2011 
- Průběžně každý (dle zjištění a dle možností) 

- Info z webu pískaři 

- Později bude převedeno do našeho webu 

- Ostaš – Bradavka, Můra, Sova (výměny sladovacích kruhů provedeny na podzim 

2010) 

 

!!! NESPLNĚNÉ ÚKOLY Z ÚDRŽBY!!!: 

 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) 

 Křížový vrch – Očko, Ústecká, Tvrz, Hodinář (výměna a doplnění 

vrcholových knížek) 

 Adršpach/Království – Hurajda, Páže (slaňák, knížka) 

 

 

6. Informace o novinkách v ochraně přírody a krajiny 

- Předseda společně s Hansem Rutarem komentoval schůzku OVK, ČHS a ochránců 

přírody v Praze… pocity velice rozporuplné, zejména z toho, že ochran Sokola 

domácího a Broumovsku jede podle úplně jiných pravidel, než ochrana téhož tvora 

v Českém ráji, Krkonoších či Labáku. Velké rozčarování panuje nad roztříštěností 

formální úpravy povolení pro lezení v jednotlivých oblastech… 

-  info o uzávěrách (stávající uzávěra v Teplicích, Ádru a na Broumovkách) 

- Info o dalším postupu, Hejda, změny oblastí etc. (s ohledem na blížící se konec 

termínu pro lezení na Broumvkách předseda navrhuje upustit od podání návrhu na 

změnu pro Broumovky s tím, že se změny pokusí opět prosadit v novém návrhu… 

bude ještě diskutována na červnovém jednání OVK) 

 

7. Prvovýstupy – projednání štítků – ROKOKO, Chrámovky 

- byly projednány další štítky (některé možná již napodruhé) 

- na příští jednání OVK je třeba přizvat Pavla Lisáka, aby si štítky převzal, případně 

nás seznámil s pracemi na vydání novch (dodabovaných) průvodců 

- oznámeno provádění cesty na Rokoku (vlevo od údolní spáry)… pravděpodobní 

autoři – Smolo, Brožík. Členové OVK konstatovali, že v tomto směru již 

v minulosti někdo zkoušel cestu udělat, nicméně tehdejší OVK rozhodla o zastavení 

prvovýstupu a jeho zrušení. Cesta nesplní podmínku pravidel o linii cesty 3 m od 

jiné cesty. Míra Mach přislíbil domluvu autorům projektu s tím, aby byl projekt 

zastaven a jištění odstraněno. Předseda navrhl, zda není na čase, některé 

frekventované stěny věží, nebo masivů uzavřít pro další prvovýstupy po vzoru 

Labáku. K rozhodnutí o konkrétních věžích a masívech se OVK vrátí na své další 

schůzce 

- projekt J. Malíka na Chrámových stěnách – Malík dál pokračovat ve výstupu 

nemůže (kvůli obecné uzávěře oblasti do 1. 7. a kvůli hnízdění sokola domácího). 

Telefonicky byl informován o zastavení prací na projektu. Pokoušel se obhájit své 

jednání při realizaci cesty, nicméně na jednání se dostavit nemohl. Argumenty J. 

Malíka směřují k nutnosti provádění cesty způsobem, jakým je prováděna 

s ohledem na bezpečnost lezců… Předseda trvá na přizvání J. Malíka na příští 

schůzku OVK, nicméně členové OVK se vesměs vyjádřili v tom smyslu, že při 

provádění prvovýstupu došlo k několikerému porušení pravidel, a výjimky nebyly 

předem s OVK projednány. S ohledem na to, že J. Malík je bývalým členem a 

předsedou OVK, je nezpochybnitelné, že pravidla pískovcového lezení zná, a OVK 

není proto ochotna tolerovat jeho argumentaci, jíž obhajuje své konání. Současně 

je J. Malík aktivním ochráncem přírody a bývalým pracovníkem SCHKO a tudíž 

mu musí být zřejmé, jaké důsledky může jeho konání mít. Pro ostatní lezce tak 

bude sankce namířená proti prvovýstupu prováděnému v rozporu s pravidly 

jednoznačným signálem. 

 



 

8. Diskuse 
 

Správci a členové OVK do příště promyslí, které věže nebo masívy budou již 

uzavřeny pro další prvovýstupy (viz Rokoko). 

 

Předseda vyzval členy OVK, aby vyjádřili své návrhy na obsazení postu 

místopředsedy OVK, neboť je vysoce žádoucí (z důvodu zástupnosti) po letech tento 

post obsadit. Při jednání padly dva návrhy – P. John, I. Wondráček 

 

S dalšími návrhy vyčká předseda OVK do příštího jednání s tím, že při příštím jednání 

OVK bude přistoupeno k hlasování 

 

Jóny navrhl umisťovat v terénu lokální cedulky – info o např. měkkém pískovci nebo 

nelezní v kuse, lámavosti, apod… promyslet jednotnou formu, projednat s CHKO, 

zkušenosti jiných OVK – Hrubice) a časem toto info dávat do průvodců… 

 

9. Závěr 
 

 

10. Příští schůzka OVK bude svolána v červnu 2011 (25. 6. – opět k Petemu). 

 

 

Konec ve 12:15 

Zapsal: Jirka Heřman Škop 


