Zápis Schůze OVK Broumovsko
30. 08. 2020 Tošovák 10.30 hod.
Přítomni: K. Nováček, A. Novák, J. Adamec, A. Procházka, P. Studený, M. Mach, S. Beneš,
J. Koutský, T. Hornych, M. Bahník, P. Hrubý, M. Mrázek, P. John, J. Žwak, J. Rak, J.
Meško, S. Čejp, P. Novotný, M. Biederman, J. Smoleň, J. Ponomarev, Z. Česenek
Nepřítomni: / omluveni: J. Ludvík, P. Volková, J. Škop, L. Jánský, T. Kubias
Hosté: I. Wondráček, P. Mocek, K. Berndt


prezentována nástěnka s informacemi OVK – umístění Tošovák, možnost umístění vzkazů,
je třeba pravidelně aktualizovat!

 Dořešení obsazení pozic Správců skal jednotlivých oblastí
Ostrov – J. Žwak navrhl na uvolněné místo J. Špačka a P. Roska (dohodnuto telefonicky, budou
jmenováni na další schůzi.)
Pro oblasti Teplic jmenován J. Ponomarev. Z pozice v OVK odchází P. Studený (i jako správce) a J.
Meško (ten zůstává jako správce v Broumovkách)
- pokud je v oblasti více správců, je vždy „první“ správce kontaktní osobou, schvaluje cesty, edituje
databázi atd.


Prvovýstupy – evidence
prezentovány výhody centrální databáze na www.horosvaz.cz
Snaha o zvýšení využití databáze zejména pro zapisování nových cest na:
https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/vlozeni-prvovystupu/
paralelně budou samozřejmě i dále používány papírové protokoly, které se budou i nadále
uskladňovat v archivu u P. Lisáka
řešit požadavek na úpravu databáze



informace o jednání na Agentuře OP v Polici n/M v červenci (ZČ a A. Novák). Dohoda, že
se pokusíme zažádat o jednu změnu v současných omezeních ve prospěch lezení.





informace z CVK podal přímo odstupující předseda Karel Berndt – mj. nové vedení,
problémy s vykazováním práce na výměně jištění (školení práce ve výškách) > další schůze
CVK ca. říjen
- nové vedení CVK – P. Weisser, J. Pleticha
- všichni členové OVK + správci by měli každoročně obrdžet zdarma ČHS průkaz (bude
potvrzeno po finálním schválení rozpočtu)
- informace o digitalizaci vrcholových knížek – na Broumovsku se budou ofocovat jen
historické, vybrané VK z významných věží (konzultováno s P. Lisákem)



možnost oživení stávajícího značení ve skalách dle Pravidel, alespoň v okrajových částech.
Část OVK nepovažuje uvedené značení jako přínosné. Správci by měli vytipovat, kde je
značení žádoucí – zejména v hraničních částech obvodů.
Cíl: zabránit více případů překročení časového vymezení atd...
Informace o údržbě – nadále preferovat informace v databázi, nebude se využívat sdílená
tabulka se zpětnou vazbou.



Nové cesty s borháky – problémy se stejnými autory, stále vznikají nové cesty s BH – úkol
pro Pracovní skupinu Prvovýstupy.
Apel na autory prvovýstupů s použitím borháků v sezonách 2019 a 2020 v Adršpachu.
OVK Broumovsko opakovaně potvrdila názor nepoužívat pískovcové borháky pro
fixní jištění v oblastech Adršpachu jako klasické oblasti. OVK tímto žádá všechny
autory cest provedených v sezonách 2019 a 2020, aby do konce listopadu 2020 borháky
ve svých cestách vyměnili za kruhy. V opačném případě budou cesty odstraněny.



grafické řešení „lezeckých“ cedulí Adr - CVK připravuje jednotné informační cedule, vizuál
by měl dodat P. Weisser. Rozměr A3, část bude věnována pro lokální komunikaci
 platí umístění - Náchodská, Za Pískovnou, Ozvěna, Meier/Zámecká (?)



P. Mocek vystoupil s návrhem doplnit kruh na Memento mori. Vysvětlil průběh prvovýstupu,
stávající kruh osazen příliš vysoko. Prozatím mu byl záměr rozmluven. Vystoupil také s
problémem novější cesty na Tyroláky, která zasahuje do „Kouzelných bačkůrek“. Je třeba
prohlédnout na místě, cesty jsou v tomto provedení ale již řadu let. Z časových důvodů by
téma ještě mělo být otevřeno na další schůzi.



Správci - Do příští schůze – vytipovat věže, u kterých je nutné žádat o provovýstup OVK
Týká se Adru, později i dalších oblastí
Zapsal: Z. Česenek
7. září 2020
Příloha: Seznam členů OVK + správců skal

