
Schůze OVK Broumovsko  

 

14.10.2022 Tošovák 18.00 hod. 
 
Účast: Petr John, Pavla Volková, Martin Mrázek, Jiří Koutský, Jan Žwak, Lukáš Jánský, Miroslav Mach, Karel Nováček 
Omluveni: Jan Adamec, Stanislav Beneš, Jakub Rak, Jiří Škop, Jan Ludvík, Pavel Hrubý 
Nepřítomni: 
 

1. Projednání návrhu L. Beneše – OVK projednala body 1 a 2 z Lubošova návrhu předneseného na minulé 

schůzi. K bodu 1 proběhla diskuse a následně hlasování o tom, zda OVK bodu vyhoví, tzn. bude hledat 

vhodné cesty k dojištění. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se hlasování: 0 

Bod 2 je brán jako apel na OVK a ta si jej vezme k srdci. 

3. bod Lubošova návrhu je v tuto chvíli bezpředmětný, cesta Crack již byla zrušena. 

 

2. přípravy na výročí 100 let lezení v Ádru – květen 2023 

- proběhlo setkání s Boženkou Valentovou a Míšou Košatkovou z ČHS, s místostarostou obce Adršpach 

Tomášem Dimterem a archivářem OVK Broumovsko Pavlem Lisákem. Všichni jsou o akci informováni a 

ochotni pomoct s organizací. Program oslav budeme postupně dolaďovat.  

 

3. Brigáda 

– dne 29.10.2022 proběhne v Ádru brigáda. Budou se opravovat erozní zábrany, žebříky a střecha skalní 

kaple. Plakát, občerstvení a spolupráci s TS Adršpach zajistí Mráza. Případné tipy na opravy hlásit Mrázovi 

nebo Karlovi. 

 

4. Destička do kaple 

- kontaktoval mě Stanislav Lanta, zda bychom dali do skalní kaple destičku se jménem Rudy Zeidlera. 

OVK o tomto návrhu hlasovala s následujícím výsledkem:  

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0 

Prťka zjistí od Kinga, jak to vypadá s modelem na odlitek. 

 

5. Nová „věž“ Jonášova jehla – sporné ukončení cesty na polici věže Uhlířská 

OVK si prohlédla obrazovou dokumentaci, proběhla diskuse a poté hlasování o návrhu zrušení věže 

Jonášova jehla. Výsledek hlasování: 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0 

Prvovýstupce bude o rozhodnutí OVK informován, věž bude smazána z databáze na horosvaz.cz a bude 

odstraněna krabice s knížkou. 

 

6. Skalní údržba 

- změny na pozicích správců: Aleš Procházka končí jako správce úplně, místo něho bude mít Mileneckou 

horu Vojta Přibyl, Království posílí Kuba Kácha.  

 

7. Zpřesnění pravidel 

– Návrh bodů zpřesnění po připomínkách: 

 

- definice věže/masivu: věž - min. výška z náhorní (=nejkratší) strany 5m / masiv - min. výška 10m 

- v Ádru používat jen kruhy 

- prvovýstupy na definované věže nebo masivy jen s předchozím souhlasem správce (přehled na stránce  

https://ovkbroumovsko.cz/prvovystupy/) 

- minimální rozměry jištění (info ze zápisu schůze VII/2021, dle Materiálové komise) 

délka 20 cm Ø 22 mm (Adršpach, Teplice, Křížový vrch) 

délka 15 cm Ø 18 mm (Ostaš, Broumovské stěny) 

Sekční kruh (odkaz): https://www.horosvaz.cz/res/archive/007/004234.jpg?seek=1324309513 

https://ovkbroumovsko.cz/prvovystupy/
https://www.horosvaz.cz/res/archive/007/004234.jpg?seek=1324309513


- pokud bylo při prvovýstupu použito k postupovému jištění UFO, pak má prvovýstupce povinnost uvést 

jeho použití do protokolu o prvovýstupu 

- osazení fixního jištění ve vrcholových partiích věže za účelem dobírání je dovoleno pouze se souhlasem 

správce 

 

OVK následně o znění zpřesnění pravidel hlasovala. Výsledek hlasování: 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0 

Zpřesnění pravidel bude v tomto znění zveřejněno. 

 

8. Desatero 

– proběhla diskuse k návrhu Desatera. Do příští schůze doladíme formulaci jednotlivých bodů a grafický 

návrh. 

 

9. Resty 

- Kozlíci z Roháčku – Kuba Rak s J. Šolcem do konce sezóny provedou opravu cesty tak, aby 

odpovídala pravidlům. Pokud ne, na příští schůzi bude rozhodnuto o dalším osudu cesty. 

- J. Kácha osadí kruh do Solimánské cesty na Zubejdu namísto spadlého stromu 

 

Zapsali: P. Volková, K. Nováček 

 

 


