
Schůze OVK Broumovsko  

 

16.12.2022 Tošovák 18.00 hod. 
 
Účast: Petr John, Jiří Koutský, Jan Žwak, Lukáš Jánský, Miroslav Mach, Jan Adamec, Karel Nováček 
Omluveni: Jakub Rak, Jiří Škop, Jan Ludvík, Pavel Hrubý, Pavla Volková, Martin Mrázek 
Nepřítomni: 
 

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

- byl osloven Vojta Fröhlich, vytvoří návrh koncepce výstavy na zámku. Obecní zastupitelstvo Adršpach 

schválilo žádost Karla Nováčka o dotaci na akci ve výši 30 000,- Je podána žádost na CHKO Broumovsko o 

výjimku na výstup na Krále 20.5.2023 (zatím bez odpovědi). Byl osloven Pavel Homolka, aby k této 

příležitosti připravil vystoupení. Program oslav budeme postupně dolaďovat. 

Je třeba vymyslet pro tuto akci název – krátký, úderný (na plakáty).  

Úkol Zodpovídá Termín 

Vymyslet název pro oslavu výročí Všichni členové OVK Příští schůze 

 

2. Jednání na CHKO Broumovsko – žádost o vydání povolení k lezení na území PP Kočičí skály  

– dne 13.12.2022 proběhlo na Správě CHKO Broumovsko v Polici jednání o povolení k lezení v Dolním 

labyrintu Ostaše na příštích deset let. Za horosvaz se zúčastnili Boženka Valentová, Jiří Škop, Petr John a 

Karel Nováček. Správa CHKO navrhuje omezit lezení v Dolním labyrintu na období od 1. července. Po 

vzájemném objasnění si stanovisek jednání skončilo s tím, že do konce ledna 2023 předložíme Správě 

CHKO náš návrh. 

Úkol Zodpovídá Termín 

Návrh omezení lezení na Kočičích 

skalách Karel Nováček, Petr John, Jiří Škop 15. ledna 2023 

 

 

3.  Rekonstrukce skalní kaple 

- aktuální stav: všechny destičky jsou restaurované, staré díry zacementované. Je potřeba tam destičky znovu 

pověsit.  

Úkol Zodpovídá Termín 

Pověsit destičky Karel Konec ledna 

OVK hlasovala o návrhu Lenky Krecbachové na umístění destičky se jménem Karla Krecbacha. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0. 

 

4. Sporná cesta Jendy Šolce na Kozlíky z Roháčku 

Kuba Rak OVK informoval, že Jenda je dlouhodobě v zahraničí a na Kozlíky z Roháčku se vypraví mezi 

svátky. 

 

5. Vyjádření se ke sporným cestám do prvního dílu adršpašského průvodce 

Jan Žwak finalizuje první díl adršpašského průvodce a požadoval vyjádření OVK k některým sporným 

cestám. 

Rozhodnutí OVK o jednotlivých cestách: 

- Baba Jaga – dodané kruhy do stávajících cest od V. Kadlčíka a dávno lezené hrany. Tři kruhy se vytlučou, 

zůstane jeden. 

- Tyroláci – cesta Vetřelec - v cestě jsou krátké vzdálenosti mezi kruhy a možná dojišťuje vedlejší cesty, 

nicméně už byla schválena předchozí vrcholovou komisí. Nebudeme toto rozhodnutí měnit. 

- Mauglí – skoba bude vyměněna za kruh. 

- Ementál – pochybné borháky budou vyměněny za kruhy 

- Malinová na Supa – možná dojištěna cestou Klofanec – stejně jako u cesty Vetřelec – schváleno předchozí 

OVK, navíc kruh je v komíně a není zřejmé kudy cesty vedou. Zůstane tam. 



- Dragoun – přebývající krabička na předvrcholu se sundá, zůstane jen jedna na vrcholu. 

- Botanická – dodaný kruh, schváleno předchozí OVK, zůstane tam. 

- Velbloud – cesta J. Sklenáře přes tři kruhy vpravo od Staré cesty dojišťuje dvěma kruhy Starou cestu. Cesta 

se zruší, kruhy vytlučou. 

- Džbán – přebývající kruh (nepodařilo se zjistit kde se tam vzal) pod vrcholem se vytluče. 

- Sputnik – 4 kruhy cesty Gravitace se vytlučou – nedostatečné vzdálenosti. 

- Lososí trůn – věž se zruší, v průvodci bude poznámka, že to dříve bývala věž. Dopíše se dodaný kruh. 

 

Zapsali: P. John, K. Nováček 

 

 


