
Schůze OVK Broumovsko  

 

8.5. 2022 Tošovák 10.30 hod. 
 
Účast: Jan Adamec, Miroslav Mach, Jiří Koutský, Tomáš Hornych, Pavla Volková, Karel Nováček, Petr John, Aleš 

Novák, Jan Žwak, Lukáš Jánský (odešel předčasně), Zbyšek Česenek, Stanislav Beneš, Martin Mrázek,  
Omluveni:  Pavel Hrubý, Jakub Rak, Aleš Procházka, Jiří Škop, Jan Ludvík 
Nepřítomni: Mirek Bahník,  
 

• Představení hlavních bodů koncepce uchazeče o předsednictví OVK Karla Nováčka 

 
- pokračování nezbytné komunikace s CHKO s cílem dosažení co nejlepších podmínek pro lezení v oblasti působnosti 

OVK, rezignace na aktivní vytváření podnětů (zbytečné plýtvání energií) 
- dokončit zpřesnění pravidel 
- formulovat „Desatero zásad lezení na písku“ - etické zásady lezení na písku 
- důsledné vynucování závěrů komise (např. vytloukání cest, které nejsou v souladu s pravidly...) 
- omezit délku trvání schůze OVK na max. 90 min. 
- omezení počtu členů OVK – maximálně 13 
- práce správce – průběžné opravy v dané oblasti dle nahlášených problémů jsou plně v jeho kompetenci 
- definovat informační kanály – např. podmínka schválení žádosti o prvovýstup OVK na jednotlivé věže či celé oblasti 

(celý Křižák, vybrané věže v Ádru atd.), účinněji „dostat informace mezi lidi...“ 
 

Úkol Zodpovídá Termín 

Potvrdit předsedovi OVK zájem o 

práci v OVK Všichni členové OVK Příští schůze OVK 
 

- Hlasování o doporučení K. Nováčka novým předsedou 
– jednohlasně schváleno všemi přítomnými (13 hlasů pro) 
 

• Prezentováno „Desatero zásad“, které by měli všichni členové OVK připomínkovat do příští 

schůze (K. Nováček) 
 

- vyvarovat se lezení na mokré skále 
- nelézt lehké /klasické cesty s Mg 
- pozor na nadužívání Mg 
- nepoužívat „šáhlování, bidlování“ v cestách, na které nemám (zejména delší „šáhla“) 
- problém rybaření, lezení cest „shora“ 
- slaňování, spouštění za dobíráky 
- lezení velkých skupin (horoškoly, klienti) 
- použití Ufa, hlavně u prváčů??? 
- použití friendu u prváče, aniž by byl osazen kruh 
 

 

Úkol Zodpovídá Termín 

Vyjádřit se k bodům „Desatera 

zásad“ (připomínkovat výše 

uvedené, případně sepsat nové) Všichni členové OVK Příští schůze OVK 

Vytvořit seznam kruhů a slaňáků 

k přetlučení a rozeslat 

jednotlivým správcům Karel Nováček konec června 

 
 

 

• Příští schůze – zvážit termín v týdnu, případně dřívější hodinu (červenec) 
Zapsal dne 8/5/2022: Zbyšek Česenek, Pavla Volková 


