Zápis z celostátní Vrcholové komise pískovcové skály,
konané dne 28. 6. 2002 v Adršpachu
Členové: předseda Petr Hejtmánek, Jiří Malík VK Adršpach, Milan Zedník VK Příhrazy a
Drábky, Vladislav Nehasil VK Labské pískovce.
Hosté z VK ÁDR: L. Beneš, T. Racek, M. Mach, S. Lukavský, J. Adamec, P.Hrubý. P. Slezák,
Ostatní hosté: J. Šrůtek, J. Paul, P. Mocek
Schůze je usnášeníschopná
1. Hejtmánek – přečetl jednotlivé body návrhu výjimky, za kterých je možné provádět
prvovýstupy za pomoci horního jištění. V diskusi bylo navrženo několik malých změn.
Bod č. 2) – zrušit stupeň, od kterého je možno žádat, tj. IXa., bod č. 3) doplnit, „ v 12ti
měsíční lhůtě má kdokoliv právo osadit následující jištění z dolním jištěním, toto myslím
nemám takto formulováno, tak to prosím doplň do výjimky včetně následujícího bodu č.
4) bod č. 4) lezec, který v 12ti měsíční lhůtě osadil jištění z dolním jištěním, je
automaticky. Opravená výjimka je součástí tohoto zápisu.
2. Na závěr diskuse proběhlo hlasování, s tímto výsledkem: Ano 4 hlasy, Ne 1 hlas.
Nepřítomen 3 hlasy
3. Hejtmánek na žádost Malíka o metodický postup pro penetraci pískovců sdělil VK, že
na FHF proběhne setkání s Günterem a dalšími německými lezci, kteří seznámí
s zkušenostmi a výsledky s touto ochranou skal.
4. Beneš – Navrhl pačokování cementovou směsí zakázat a začlenit tento zákaz do pravidel
lezení. Tento způsob se ukázal jako velice nevhodný a neúčinný. Text: Pokud
prvovýstupce použije při výstupu k zpevnění cesty cementovou směs, nebo jiný
neschválený tmel, nebo tekutinu, bude mu tato cesta zrušena, jištění odstraněno a
opravené chyty vyrovnány schválenou směsí pro opravy pískovců.
5. Hejtmánek - předvedl nerezový kruh schválený pro osazování do pískovcových skal.
Cena za kruh, včetně lepidla je caa 400,-Kč. Z toho, za kruh………..…., za lepidlo
…………., za osazení …………..
6. Malík – Upozornil na to, že nejen v Ádru by se měli lezci při udělování výjimky přihlásit
k likvidaci nepůvodních dřevin ve skalách – v Ádru např. vejmutovka. Tím by lezci
prokázali užitečnost i z hlediska ochrany přírody a výjimka by byla snáze udělena.
7. Bylo dohodnuto, že VK Ádr připraví návrh pro novelu pravidel, aby byly odstraněny
jejich nedostatky.
Zapsal: L. Beneš a J. Malík

