
Zápis č. 1 / 2021 z jednání OVK Hruboskalsko  

Konaného dne 15. 2. 2021 na Turnovské chatě v Sedmihorkách 

 

Přítomni: 

OVK: 

Miroslav Dědek, Pavel Homolka, Tomáš Homolka, Tomáš Hördler, Martin Klonfar, Radek Meier, Dalibor 

Mlejnek, Petr Slanina, Zdeněk Strnad. 

Správci: 

František Čepelka, Jiří Červa, Martin Dědek, Alena Drahoňovská, Tomáš Holík, Jiří Janoušek, Josef Koudelka, 

Milan Majdič, Milan Mlejnek, Jan Obročník 

 

 

1. Z. Strnad předvedl OVK a správcům, jak funguje nový systém evidence žádostí o prvovýstupy a potvrdil 

zájem CHKO Český ráj se do tohoto systému zapojit. Bohužel, ale zatím není jasné, kdy bude CHKO 

schopné se do tohoto systému zapojit a mít připraveného člověka na vyhodnocení žádostí. 

 

2. Proběhla diskuze na téma Borecké skály s výsledkem, že o možnost prvovýstupu na skalách mimo PP 

Borecké skály je třeba žádat stejně jako v ostatních oblastech Hruboskalska, tj. prostřednictvím nově 

zaváděného systému. Na povolených skalách uvnitř PP Borecká skály musí prvovýstupce žádat o 

prvovýstup KÚ LK, což probíhá tak, že prvovýstupce pošle svoji žádost na sekretariát ČHS, který žádosti 

shromáždí, a pak sám požádá KÚ LK o souhlas. 

 

3. Proběhla diskuze na téma definice „volný směr“ u rozdělaných projektů v evidenci. Výsledek: u 

"volného směru" nikdo nikde o nic nežádá, stačí přijít, vylézt příp. dolézt a následně výstup nahlásit. 

 

4. M. Dědek vyslovil svůj nesouhlas s dalším vykonáváním funkce předsedy OVK Hruboskalsko 

R. Meierem. Jako důvod uvedl dle jeho názoru střet zájmů a špatný příklad pro ostatní lezce, kdy 

R. Meier jako aktivní prvovýstupce a autor největšího počtu nových cest na Hruboskalsku, z nichž 

některé z poslední doby jsou dle názoru M. Dědka v rozporu s pravidly, systém schvalování prvovýstupů 

R. Meier dle názoru M. Dědka osobně dlouhodobě bojkotuje a ani dnes osobně nepodporuje. Vidí 

v něm dle názoru M. Dědka spíše než ochranu skal omezení své osobní aktivity a proto by se měl funkce 

předsedy vzdát. K vystoupení  M. Dědka se vyjádřili P. Homolka a Z. Strnad. 

 

5. Další schůze OVK se správci bude na Otvírání Skaláku 2021, příp. během dubna 2021 (popř. v závislosti 

na „kovidových“ nařízeních). 

 


