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Zápis ze zasedání
Oblastní vrcholové komise
Prachovské skály

28. září 2013, Turistická chata, Prachovské skály
přítomní členové OVK: Vlach T., Chrpa A., Lachman V., Petráň Z., Novotný V., Žoldoš Z.,
Martínek, Jedlička M.
omluveni:
Koťátko Z.
zapsal:
Vlach T.

1/ Brigáda
V neděli 20.10. v 9:00 na Tur. chatě sraz. Plánují se pouze prožezy náletů pod nástupy cest, příp.
úprava svahů.

2/ Prvopřelez
Čistý prvopřelez stavění v cestě Hladomorna na Hladovou věž. Přelezeno 8.9.2013 Vítkem
Lachmanem, klasa IXb.

3/ Výměny kruhů
Na příští rok zkusíme dát dohromady seznam konkrétních kruhů a slaňáků k výměně. Předejde se
tak tomu, že leckdy jsou kruhy měněny zbytečně. Ovšem rozptyl nározů, který kruh je nebezpečný
a který už ne, je široký.

4/ Formát vrcholových knížek
Nové knížky, které došly od ČHS, jsou příliš malé, menší, než objednané A6. Objednám znovu.
Dát na svaz ke zvážení, že krabičky na knížky by mohly být tlustší než nyní, kdy jsou akorát na
tloušťku knížky. Ta se nejčastěji vyndává tak, ža se dvěma prsty vytáhne za vršek hřbetu, který se
časem utrhne a později se rozpadne celá vazba.

5/ Janebova věž
Zjistit detaily o nýtech vlevo od Protestsongu. Zeptám se Vacana.

6/ Opotřebené cesty
Začít vést seznam častým lezením opotřebených cest. Zatím v OVK není jednotný názor jak
chránit tyto cesty (ceduli k nástupu s výzvou k nelezení; uvést v příštím průvodci v předmluvě nebo
u každé cesty . . . ). Seznam ale mít můžeme.

7/ Žoldoš s námi nechce být :-)
Zdenda Žoldoš nedávno rezignoval na členství ve výboru. Z pochybných rodinných :-) důvodů.
Rezignaci jsme nepřijali, Zdendo zůstaň s námi.
Nebo za sebe najdi náhradu v lomnických lezeckých kruzích. Díky.

8/ Klasifikace cest do nového průvodce
Zdenek Petráň nám rozešle elektronickou verzi průvodce k připomínkování.

Připomínáme stále trvající povinnost:
Na schůzi OVK Prachovské skály 18.4.2010 bylo přijato nařízení PŘEDEM NAHLAŠOVAT
VŠECHNY ZAMÝŠLENÉ PRVOVÝSTUPY a to buď na
adresu prvovystupy.prachov@seznam.cz nebo některému z členů OVK - seznam na webu
http://skaly.horosvaz.cz/. OVK si vyhrazuje právo cestu nepovolit a zároveň je stanovena lhůta pro
odpověď 2 měsíce. Žádost doporučujeme doplnit fotografií stěny s vyznačeným směrem výstupu.
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