
Zápis 
z jednání členů Oblastní vrcholové komise Broumovsko 
konaného dne 1. 12. 2017, na Ostaši (restaurace U Malíka) 

 
začátek jednání: 19:05 
přítomni: Stanislav Beneš, Miroslav Mach, Jiří Škop, Pavel Hrubý, Antonín 

Volk, Jiří Koutský, Jan Adamec, Martin Mrázek 
nepřítomni:  Aleš Procházka, Jan Ludvík, Pavel Studený, Mirek Bahník 

(omluveni) 
host: - 
 

 
Program: 
 
1) Informace předsedy o současném stavu OVK, vyjednávání povolení, atd. 
2)  Projednání protokolů o prvovýstupech 
3)  Rozhodnutí o zrušení cesty CRACK v Teplických skalách 
4) Projednání umístění desek do skalní kaple 
5) Projednání návrhů na dosazení jištění (A. Procházka) 
6) Odstoupení předsedy OVK a některých dalších členů z OVK 
7)  Volba nového předsedy a dovolba nových členů OVK 
 

Záznam průběhu jednání: 
 
1) Na úvod předseda zrekapituloval činnost OVK a předsedy OVK v roce 2017. 

Předseda zajistil projednání povolení pro lezení na Horním a Zadním Ostaši (včetně 
boulderové oblasti Eldorádo); projednal vydání NOVÉHO povolení k lezení 
(boulderování) na Boru (které bylo následně na základě mimoodvolacího řízení 
vyvolaného společností VAK Náchod a.s. zrušeno); ve spolupráci s B. Valentovou 
z ČHS bylo připraveno a podáno 5 žádostí o vydání nových "povolenek" pro lezení v 
Ádru a Teplicích, na Broumovkách a v Polických stěnách, na Křížovém vrchu a na 
Dolním Ostaši. 

Za pomoci Karla Berndta a Pavla Hrubého proběhl v Teplicích nad Metují metodický 
den. Dále pak v Teplicích proběhlo celostátního jednání s boulderisty, kde byla 
projednávána pravidla boulderingu pro celou ČR. 

Významné také bylo jednání s KRNAPem kolem jarního vyrušení hnízdění v oblasti 
Malé Úpy, včetně terénní pochůzky, která vyústila v navázání spolupráce mezi svazem 
a KRNAPem. Výsledkem naší aktivity je, že ČHS má místo v radě parku! 

 
 



2) OVK projednala a schválila předložené protokoly o provedených prvovýstupech. 
 

3) OVK projednala prvovýstup CRACK provedený na věž FEŤÁCKÁ v oblasti 
TEPLICKÉ SKÁLY a rozhodla pro zrušení prvovýstupu z důvodu porušení 
Pravidel pískovcového lezení (linie nerespektuje vzdálenosti požadované pravidly, 
4 kruhy z 5 osazených dojišťují již lezené cesty MARIHUANA a HEROIN; prvovýstupci 
dostatečně nezvážili linii; kruhy nejsou osazeny v souladu s požadavky ČHS - kruhy 
jsou osazeny do betonu, nikoli do lepidla). 
OVK vyzve autory k odstranění jištění a zrušení prvovýstupu. 

 
4) V dalším bodu se OVK zabývala umístěním pamětních desek ve skalní kapli pod 

Milenci. Návrhy – Kubina, Šefc, Stránský, Sýkora, Sýkorová. 
OVK souhlasí s vyhotovením pamětních desek pro navržené, pouze v případě 
p. Kubiny žádá OVK ještě prověření (např. u V. Brucknera). 
Předseda projedná výrobu pamětní desky s Kingem. 

 
5) Na návrh A. Procházky OVK projednala dojištění některých výstupů v oblasti 

Adršpachu: 

a) Ostrov, Lucius - Cirhóza jater VIIc. V této cestě se v klíčovém úseku pod prvním 
kruhem jistilo za menší stromek, který již uschnul a upadnul. Případný dopad na 
bloky by byl pro prvolezce katastrofální. S ohledem na absenci původního 
přírodního jištění. OVK SOUHLASÍ s doplněním kruhu. 

b) Ostrov, Zefir - Psyche VIIIc. Starší cesta, která se zjevně objeví v novém průvodci 
(v tom posledním nebyla). Mezi prvním a druhým kruhem je zde poprvé navrtáno, 
druhé navrtaní je cca 1m vedle prvního a 2. kruh je o dalších cca 40cm dále. OVK 
se shodla na prověření skutečnosti na místě a následně rozhodne dle návrhu 
o zrušení autorství, případně jiném osudu cesty. 

c) Panoptikum, Koberce, Bílej růža IXa. Několik let stará cesta od Aleše Tichého a 
Jirky Ponomareva. Mezi 2. a 3. kruhem si Aleš Tichý při prvovýstupu sedl do 
navrtaváku, který tam zůstal z předchozích pokusů a následně umístil 3K o několik 
metrů výše. Tuto verzi potvrdil jako spoluautor Jirka Ponomarev. Dírka od 
navrtaváku byla patrná i pohledem ze země. OVK se shodla na prověření 
skutečnosti na místě a následně rozhodne dle návrhu o zrušení autorství, 
případně jiném osudu cesty. 

d) Království, Slaninova věž, Memento mori VIIIa. Stará známá cesta od Petra 
Mocka, který tam při prvovýstupu zavrtal a dal kruh asi o metr a pul výše. Do místa 
prvního zavrtání jde sice dobra tenká smyčka, přesto by asi bylo korektní dodat 
tam kruh. OVK souhlasí s doplněním jištění, ale před vlastní realizací 
doporučuje projednání s autorem. 

 



6) Předseda OVK oznámil, že odstupuje z pozice předsedy OVK. Jako hlavní důvod pro 
rezignaci uvedl časové zaneprázdnění při výkonu funkce místostarosty města, kdy 
není schopen organizovat jednání OVK, tak jako v minulosti (3 – 4 schůzky za rok). 
Současně pak jako důvod uvedl i problematiku nedůvěry, kterou současná OVK u části 
lezecké veřejnosti má, jakož i sílící hlasy, že jiní lidé, pokud by dostali příležitost, by 
dokázali s orgány ochrany přírody vyjednávat jinak, tvrději a s lepšími výsledky. 
Předseda zopakoval, že již v minulosti dal svou funkci k dispozici, přičemž Petru 
Johnovi navrhoval, ať zajistí svolání volební OVK, ovšem ke svolání ze strany členů 
OVK, kteří předsedu k uvolnění funkce vyzvali, nedošlo. Na závěr předseda vyzval 
přítomné, aby ve svých oddílech, klubech, partách či skupinách vyzvali lezce, a 
pokusili se přivézt kohokoliv, kdo bude ochoten a schopen pozici předsedy OVK 
v dalším období zastat. 
 
V rámci tohoto bodu předseda oznámil, že na pozici člena OVK rezignovali Petr John 
a Jan Rutar. Rezignace byla provedena prostřednictvím e-mailu, zprávy o odstoupení 
jsou uloženy u předsedy. V souvislosti s odstoupením některých členů OVK vyzval 
předseda OVK přítomné, aby ve svých oddílech, klubech, partách či skupinách vyzvali 
lezce, a pokusili se přivézt kohokoliv, kdo bude ochoten a schopen zastat pozici člena 
OVK (případně správce skal). 
 
Na žádost přítomných předseda OVK souhlasil s tím, aby ve funkci zůsta do doby 
zvolení nového předsedy OVK. 

 
7) Volba předsedy a dovolba nových členů OVK proběhne v průběhu jara 2018 na novém 

jednání OVK. 

 

 
 
Jednání OVK bylo ukončeno ve 21:35 hod. 
 
Další schůzka OVK bude svolána v průběhu jara 2018 (březen/duben). 


