Zápis ze schůze OVK Západní Čechy
Plzeň 2.3. 2016
Členové OVK : Marek Rottenborn, Jiří Žižka, Lukáš Jeřábek, Petr Novák, Karel Syka, Petr Janata,
David Moravec, Oldřich Hain, Zdeněk Vaník, Josef Skuhrovec, Jiří Košař, Jiří Los
Host: David Chudoba
OVK schválila náhradu členů a to konkrétně:
Lukáš Jeřábek nahrazuje Karla Kříže, Petr Janata nahrazuje Jakuba Vaňka a Ladislava Steinbacha.
OVK schválila jako správce oblasti Kozelka Petra Janatu.
Předseda OVK informoval členy OVK o stavu vyjednávaných výjimek v oblastech Polínko a Brdy.
Předseda informoval členy OVK o podaném podnětu ohledně manipulace chytů v oblasti Jesenicka.
OVK k tomuto vydává následující stanovisko.

Stanovisko OVK Západní Čechy
Plzeň, 2.3.2016
Podnět: Manipulace chytů v oblasti Jesenicka (Žihle)
Podněty k OVK podali: David Chudoba, Marek Rottenborn
Členové OVK : Marek Rottenborn, Jiří Žižka, Lukáš Jeřábek, Petr Novák, Karel Syka, Petr Janata,
David Moravec, Oldřich Hain, Zdeněk Vaník, Josef Skuhrovec, Jiří Košař, Jiří Los
OVK se zabývala výhradně skalními oblastmi Jesenicka v působnosti OVK Západní Čechy.
Konstatování stavu
Zástupci OVK provedli prohlídku částí inkriminované oblasti s cílem zjištění aktuálního a skutečného
stavu skalních útvarů.
V boulderové oblasti Žihle, podoblasti Dědek a Bába, Viklany a Sklárna dochází dle názoru OVK
k porušování Pravidel provozování horolezectví v nepískovcových oblastech ČR.
Jedná se především o úmyslnou a cílevědomou manipulaci chytů spočívající v mechanickém a
chemickém poškození přírodního povrchu skály v rozsahu mnoha desítek případů.
Dále dochází k vysoušení chytů pomocí hořáků.
Komentář OVK
Všichni členové OVK se jednomyslně shodli na tom, že činnost některých prvovýstupců v oblasti je
značně necitlivá a je povinností OVK zamezit tomuto konání. Nesmí dojít k tomu, že současný stav
skalních útvarů v oblasti se stane akceptovaným standardem, či přímo návodem k obdobnému
konání všech následovníků.
OVK je přesvědčena, že mnoho prvovýstupů v oblasti postrádá základní smysl a vhodnost pro lezení.
OVK je přesvědčena, že drtivá většina problematických prvovýstupů (manipulované chyty) pochází od
osob spojených s organizováním akce Petrohradské padání.
OVK vyzývá k dodržování Pravidel provozování horolezectví v nepískovcových oblastech ČR, dále
zákonů o Ochraně přírody a Lesního zákona.
OVK vyzývá k respektování stávajících prvovýstupů.
Závěr
OVK dává současně podnět k zahájení disciplinárního řízení s osobou, skupinou osob či právním
subjektem organizující akci Petrohradské padání.

OVK doporučuje Výkonnému výboru ČHS, aby zvážil jakoukoliv finanční či jinou podporu konání akce
Petrohradské padání ze strany ČHS. Nelze podporovat zde, zejména mladé generaci lezců,
předkládaný trend modelace přírodního povrchu skal. To odporuje nejen Pravidlům, ale i základnímu
duchu lezení a horolezectví.

Za OVK Západní Čechy
Marek Rottenborn

