Schůze OVK Broumovsko - zápis z jednání
30. 5. 2020 Adršpach – Tošovák
Přítomni: M. Mach, J. Koutský, T. Hornych, J. Ludvík, P. Volková, M. Mrázek, J. Škop, K.
Nováček, P. John, A. Novák, J. Rak, L. Jánský, S. Čejp, P. Novotný, T. Kubias, M. Biederman, J.
Smoleň, Z. Česenek

1. Jmenování nových členů OVK
Noví členové
Karel Nováček (místopředseda OVK), Aleš Novák, (místopředseda OVK), Petr John, Jakub Rak,
Jan Žwak, Lukáš Jánský
2. Volba nových správců skal, posílení vybraných oblastí:
Jakub Rak, Lukáš Jánský, Stanislav Čejp, Jan Žwak, Karel Nováček, Tomáš Kubias, Petr Novotný,
Michal Biederman, Ján Smoleň
(aktualizovaný rozpis v tabulce, rozdělení jednotlivých oblastí bude dokončeno a potvrzeno do
příští schůze)
3. Používání fixního jištění (kruh x borhák) v jednotlivých oblastech (dotaz P. Volkové ohledně
prvovýstupů na Bišíku).
Potvrzení původního stanoviska - použití schválených fixních jistících prostředků (kruhy i
pískovcové borháky)ve všech oblastech, v Adršpachu je i nadále nutné používat pouze kruhy (ne
pískovcové borháky).
Rovněž případné výměny původního jištění musí co nejvíce odpovídat původnímu charakteru (tzn.
kruh za kruh).
4. Informovanost lezců
Nutné zlepšení informovanosti lezců, zejména ve vztahu s omezením činnosti v některých oblastech.
a výměnou / opravou materiálu.
Návrh umístění informačních tabulek – potvrdit umístění (nástěnky Tošovák / Zámecká, tabulky se
základními informacemi s časovým omezením – původní Náchodská, Ozvěna, za Pískovnou, pod
Křižák).
Rozměry, vzhled, rozsah, pravidelná aktualizace nebo základní trvalé info? - specifikovat do další
schůze – např. realizace oddíl Adršpach / data OVK ??
Stávající tabule u hotelu je vzhledem k umístění pro lezce bezvýznamná.
Vytvoření sdíleného dokumentu (tabulky, např. v prostředí Google, případně využití systému
„skalycr“), kde by správci skal zadávali informace o závadách a nutných opravách a vše bylo
„viditelné“ pro všechny.
5. Schůzka na CHKO 7. 5. (Škop, Česenek)
informace o schůzce na CHKO v Polici v souvislosti se zvolením nového předsedy.
- seznámení s aktuálními problematickými body ve vztahu CHKO – lezecká komunita
- plánována další schůzka v návaznosti na formulaci priorit OVK pro rozvoj horolezecké činnosti
6. Ustavení pracovních skupin
Pro operativní a efektivní rozhodování schválen návrh vytvoření pracovních skupin (4 – 6 lidí),
které se budou zabývat konkrétními tématy i v období mezi schůzemi OVK. Tyto skupiny připraví

podklady pro schůzi OVK a identifikuje priority, problematické body a návrhy pro rozhodování
OVK.
Schváleny pracovní skupiny pro:
- jednání s CHKO (Česenek, Novák, Nováček, John, Žwak),
- prvovýstupy, pravidla, etika (Mach, Hrubý, Koutský, Čejp)
vytvoření dalších skupin je otevřené, navrhovaná další témata:
- materiál, jištění
- bouldering
7. Různé
- dotaz na odměny za výměny jištění (podle J. Škopa nebylo příliš využíváno – nedostatečné
vykazování)
dle informací z CVK by měly být podmínky aktualizovány – více informací by mělo být po
schůzi CVK 6. 6.
- problémy s prvovýstupy na nízké objekty – v pravidlech není definována minimální výška.
Schůze CVK 6. 6. by měla řešit i aktualizaci pravidel, bude dotazováno
- sklad materiálu Adršpach
Návrh - část skladu (Teplice, P. Hrubý – pro výměny jištění) v budoucnu deponovat v
Adršpachu (stavba nové boulderovky, nově založený oddíl Adršpach – Jánský, Mrázek)
Zapsal: Česenek

