
Schůze OVK Broumovsko - zápis 

 

9.10. 2021 Tošovák 9.30 hod. 
 
Účast: Jan Adamec, Miroslav Mach, Jiří Koutský, Pavel Hrubý, Pavla Volková, Karel Nováček,  Jan Žwak, Jakub Rak, 

Jiří Ponomarev, Stanislav Beneš, Zbyšek Česenek, Michal Biederman 
Omluveni: Aleš Procházka, Jan Ludvík, Martin Mrázek, Jiří Škop, Petr John, Aleš Novák, Stanislav Čejp,  Jan Špaček,  

Ján Smoleň, Pavel Rosek, Jan Meško,Petr Novotný, Tomáš Kubias, Tomáš Hornych,  
Nepřítomni: Lukáš Jánský, Mirek Bahník 

 

Program: 

 

• Tyroláci  

Cesta Vetřelec (dojištění cesty Kouzelné bačkůrky) 

OVK odsuzuje způsob vytvoření cesty Vetřelec. Vzhledem k dlouhé době od vytvoření není 

aktuální požadavek na odstranění jištění. 

 

Kozlíci z Roháčků – cesta Chátra nedočkavá 

J. Rak detailně popsal obtížnost a rozmístění / vzdálenosti mezi kruhy. Považuje současné 

provedení za bezpečné. Aby cesta odpovídala pravidlům, doporučuje se autorovi posunout 3. 

kruh výše a dolézt cestu jen s použitím 4. kruhu. 

- OVK dále doporučuje autorovi zvážit pokračování nového projektu vlevo, případně jištění 

osadit v duchu pravidel! 

 

• Zpřísnění pravidel – návrhy pro konečnou formulaci 

(dodány podklady od P. Johna, K. Nováčka, A. Procházky) 

- Definice věže a masivu 

- nepřidávat slaňáky na věže (vyjma údržby) bez souhlasu OVK 

- pokud je při prvovýstupu použito UFO, je nutno uvést v protokolu 

- respektovat zákaz lezení za mokra, nesportovní použití šáhla, „rybaření“ 

 

Úkol Zodpovídá Termín 

Kompletace konečné formulace 

Zpřísnění pravidel v oblasti 

působnosti OVK 

Pracovní skupina   Prvovýstupy, etika 

lezení   Příští schůze OVK 

 

•  Nutnost předchozího schválení prvovýstupu (v případě osazení fixním jištěním) od 

OVK ve vybraných oblastech / věžích 

 

- Celý Křižový vrch a vybrané věže v Ádru – nutnost zažádat o novou cestu (i případné 

dojištění) OVK předem (seznam věží Adršpach bude doplněn na webových stránkách OVK) 

 

Za OVK bude rozhodovat operativně pracovní skupina „Prvovýstupy a etika lezení“ - 

Předpokládá se e-mailová komunikace vč. fotodokumentace, odpověď bude vyřízena i 

mimo schůze OVK bez zbytečného odkladu 

 

Hlasování 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 



• Žádost o dojištění cesty Dokončená na Strážce (Bišík), kde byla při prvovýstupu možnost 

jištění přes původní strom (dnes již není);  K. Šimek (žádost) 

 

schváleno, možno osadit kruh 

Hlasování 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 

• Zrušení cesty vedle Marihuany (Crack) – K. Nováček potvrdil záměr odstranit cestu Crack 

na Měsíční (Teplice). Cesta vede poblíž směrů Marihuana a Hašiš. Zrušení cesty bylo 

schváleno dřívějším rozhodnutím OVK. 

 

• Zapisování oprav do databáze – úprava / zjednodušení zápisu v platformě ČHS (v příloze 

doplněn návod).  

Je nutné se prioritně zabývat (případně alespoň ověřit relevanci upozornění!) písemně 

hlášenými závadami, viz přiložený seznam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Založena webová adresa OVK Broumovsko, kde je možné prezentovat / aktualizovat 

veškeré informace o dění v oblasti. Přístupová práva pro editaci má Petr John a předseda 

OVK. 

Web ovk Broumovsko: 

http://ovkbroumovsko.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rezignace předsedy OVK 

 

9. 10. oznámil odstoupení z funkce předseda Z. Česenek. 

 

 

 

Skála Oblast Obvod Závada – popis Cesta

Saská hlava Adršpach Královstv2. slaňák na výměnu

Zbrojnice Adršpach KrálovstvUvolněný slaňák

Themis Adršpach Jezerka 2. kruh vhodné vyměnit Údolní

Krakonošovo Adršpach Vstupní prorezlý dřík 1. kruh Tréninková spára

Čhomolhari Adršpach Himaláj Koroze slaňák - viditelná část Pádlovačka

Starostová Adršpach Město Stará cesta
Koroze 1. kruh a 3. slaňák – 
posoudit pro výměnu


