
Zápis ze schůze OVK Západní Čechy 

Ze dne 2.11.2021 

Přítomni: Žižka, Moravec, Chudoba, Vaník, Janata 

Omluveni: Novák 

 

1) Dohoda o proplacení DPP za údržbu – ti co měnili jištění v roce 2021, pošlou do konce 

listopadu počty a co kde se měnilo. 

2) Nehoda na Butově – OVK nemá oprávnění ani odbornou znalost k tomu, posuzovat pevnost 

skal na Butově. Dle našeho názoru, se jedná o břidlici, která je k provozování horolezectví 

nevhodná. Na webu Skály ČR bude uvedena poznámky, že OVK Západní Čechy v této oblasti 

nedoporučuje provozování horolezectví. Oslovení prvovýstupci slíbili ohledání oblasti a 

kontrolu jimi osazeného jištění do 31.3.2022.  

Znění poznámky na webu: OVK Západní Čechy, nedoporučuje provozování horolezecké 

činnosti v této oblasti. Jedná se o břidlici, které podléhá v extrémní míře přírodní erozi. Při 

horolezectví se velmi obtížně odhaduje její pevnost, a je velmi lámavá. Při případném lezení, je 

nutné počítat se značným nebezpečím a rizikem pádu, kvůli možné nestabilitě terénu!!! 

 

3) Břidlice – obecně, máme stejný názor na veškeré skalní oblasti z břidlice v působnosti OVK 

Západní Čechy. Jedná se podle našeho názoru o nestabilní a extrémně erozivní horninu. 

Z tohoto důvodu bude poznámka uvedena na webu u všech „břidličných“ oblastí. 

4) Kozelka – Doubravické stěny. V cestě „Nápad“, navrtána v roce 2020 proti pravidlům oblasti 

Zdeňkem Míkou (přelezl Peltrám), bude ponecháno jištění. U cesty bude zrušeno autorství. 

Zároveň schválena přímá varianty cesty „Asi to nemělo vzniknout“ (Chudoba, Musil). 

5) Stav jištění na Kapucínských skalách a Polínku. Vzhledem ke frekventovanosti oblasti, bude 

uspořádána první brigáda na Polínku. A to v neděli 21.11.2021 Jedná se o výměnu cca 100 ks 

starých nýtů. Brigáda na Kapucínských skalách, přibližně na jaře roku 2022. 

6) Doplnění řad členů OVK o nové aktivní členy. Na příští schůzi bude přizván Lubor Zalabák. 

Další nápady budeme případně konzultovat 

 

V Plzni 2.11.2021 zapsal P. Janata 


