
Schůze OVK Broumovsko  

 

29.7. 2022 Tošovák 18.00 hod. 
 
Účast: Karel Nováček, Petr John, Pavel Hrubý, Pavla Volková, Martin Mrázek, Jiří Koutský, Jan Žwak, Lukáš Jánský, Zbyšek 

Česenek 
Omluveni: Jan Adamec, Stanislav Beneš, Miroslav Mach, Aleš Novák, Aleš Procházka, Jakub Rak, Jiří Škop, Jan Ludvík 
Nepřítomni: 
 

1. Jmenování místopředsedy – jmenován Petr John 

 

2. Informace z CVK Hrubá skála – K. Nováček stručně komentoval průběh schůzky 

 

3. výročí 100 let lezení v Ádru - květen 2023 

- po vzoru setkání např. v Sasku možnost organizace společensko/sportovní akce k výročí výstupu na Krále 

- kontaktovat obec (K. Menšíková, L. Krecbachová) - K. Nováček 

- kontaktovat Němce (zjistit jejich případná očekávání) – J. Žwak 

- kontaktovat Boženku – K. Nováček 

 

4. Opravy materiálu 

– správce koordinuje opravy v daném obvodu. Využití sdílené Excel tabulky / aktualizace informací o 

nutných opravách / provedené práci 

Pokud správce nezadá informaci do databáze ČHS, možnost přeposlat přímo > P. Jandík  

 

5. Divoké „dobíráky“ Ostrov – zřejmě osazeny německými lezci. Není znám původce ani parametry 

– zjistit informace (J. Žwak) 

– vytlouct (správce) 

 

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

Cesta musí končit na vrcholu věže / na temenu masívu. 

Dořešit se správcem (A. Procházka)?? 

(K. Nováček) 

 

6. Dobíráky – zvážit častější použití profilových dobíráků (neumožňující slanění) 

Příklady použití – Vyhlídková placka, Čhomolungma, Faraon… 

(všichni správci) 

 

7. Zpřísnění pravidel – dokončení zadání z minulých schůzí, porovnání s jinými oblastmi. Návrh bodů 

zpřísnění: 

 

- definice věže (věž 5m/masiv 10m) 

- v Ádru používat jen kruhy 

- prvovýstupy na definované věže jen s předchozím souhlasem správce 

- 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 

- povinnost hlášení použití UFO u prvovýstupu 

 

Úkol Zodpovídá Termín 

Připomínkovat Zpřísnění pravidel Všichni členové OVK 30.9.2022 

 

 



8. Pískařské desatero – využití definice z www.piskari.cz 
• ve skalách se chovám tiše a neznečišťuji přírodu, odnáším odpadky 
• nahlašuji problémy ve skalách (např. špatné fixní body, popsané vrcholové knihy) 
• vím, že lezení po mokré (vlhké) skále může nenávratně skálu zničit; to platí zejména pro cesty po kyzech a cesty 

v měkkém pískovci 
• nebrousím lanem skálu jen kvůli např. RP přelezu nebo TR (toprope)  
• na UFO se dívám jako na pomůcku, která není v souladu s tradicí lezení na písku 
• lezu cesty na které mám, bidlo ani šáhlo ze mě lepšího lezce neudělají  
• nepoužívám magnézium 
• šetřím místem v knížce a udržuji kulturu zápisu, je to kus historie 
• věřím svému jištění a také ho po sobě vybírám – erární smyčky časem ztrácejí pevnost a hlavně zabírají místo pro 

vlastní smyčku 
• prvovýstupy: 

o dodržuju pravidla pro prvovýstupy uvedené v Pravidlech lezení na pískovci a Zpřísnění pravidel OVK 
Broumovsko 

o zjistím si, kudy vedou cesty ve stěně, aby nedošlo k dojištění stávající cesty 
o dodržuji minimální vzdálenosti kruhů 
o dodržuji minimální vzdálenosti mezi cestami 
o používám kruhy odpovídající místním doporučením 
o hotový prvovýstup zapíšu do databáze skal na horosvaz.cz 

 

Úkol Zodpovídá Termín 

Připomínkovat Pískařské desatero Všichni členové OVK 30.9.2022 

 

 

9. Seznam správců – aktualizace poslední verze 

 

10. Informování lezců 

Vylepšit informační kanály (nástěnka na záchodě u Tošováka      ) 

(J. Žwak) 

 

11. Resty 

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

odpovídala pravidlům 

- Feťácká – Pavel Hrubý odstraní kruhy ze zrušené cesty Crack 

 

12. Ostatní – různé 

Žádost P. Mocka – dojištění Solimánské cesty na Zubejdu 

- spadlý strom, který se využíval k jištění v rozporu 

Hlasování: 

Pro: 9  Proti 0  Zdržel se: 0 

(J. Žwak, J. Kácha?) 

 

Zapsal: Z. Česenek 

 

 

http://www.piskari.cz/

