
Mimořádná schůze OVK Broumovsko  

 

26.8. 2022 hřbitov v Teplicích nad Metují 18.30 hod. 
 
Účast: Petr John, Miroslav Mach, Jiří Škop, Jakub Rak, Pavla Volková, Martin Mrázek, Jan Žwak, Karel Nováček 
Omluveni: Stanislav Beneš, Zbyšek Česenek, Lukáš Jánský, Pavel Hrubý 
Nepřítomni: Jan Adamec, Jan Ludvík, Jiří Koutský 
Host: Lubomír Beneš 
 

Schůze se konala na popud Lubomíra Beneše, který požádal členy OVK o vyslyšení jeho názoru na zrušení 

cesty Crack na Feťáckou v Teplicích. Později upřesnil, že se jeho příspěvek nebude týkat jenom cesty Crack, 

ale promluví šířeji o jeho představě směřování lezení na Broumovsku. 

 

Lubomír Beneš žádá OVK o projednání následující bodů na schůzích OVK Adršpach a to do jara 2023. 

1. Lubomír Beneš sdělil, že v oblasti Adršpach a Teplické skály je málo zajištěných cest 

v obtížnosti klas: 5 až 9 v Saské klasifikaci a sdělil svoji žádost:  

Žádám OVK Adršpach, aby hledala cesty, jak zajistit zajištěné cesty pro horolezce v této 

klasifikaci, jako je to běžné u těžkých cest nad Xa. Například zajistili cesty, kde chybí jištění. Nebo 

oslovit prvovýstupce s žádostí o dojištění jejich některých cest. Věřím, že cesta se vždy najde. Jde o 

cesty měně významné a nelezené. Ovšem s podmínkou kontroly OVK a zachování vyhlášených 

klasických cest.    

Odůvodnění: veřejnost si žádá mít solidně zajištěné cesty v každé obtížnosti.  

 

2. Lubomír Beneš přednesl zkušenosti z historie, které horolezce rozdělovaly. Uvedl případ, kdy 

OVK rozhodovala nespravedlivě. Proto apeluje na členy OVK, aby rozhodovali citlivě ve všech 

sporných případech, hledali přijatelné kompromisy. Dále žádá, aby členové OVK hledali cesty, jak 

horolezce spojovat pod krédem přátelství na laně.  Buďte méně úředníci a více lidmi horolezci.  

Buďte nestranní a rozhodujte spravedlivě.  

3. Lubomír Beneš žádá při obhajobě cesty Crack na Věž Feťácká o následující. 

 

3.a) Žádám, aby OVK navrhl a schválili, dle legislativy ČHS změnu pravidel o udělování 

výjimek z pravidel, kdy cesty mohou být blíže u sebe.  

3.b) Žádám, aby cesta byla posuzována stejně jako jiné cesty v regionu, například: Na věž Kužel 

na Křižáku, cestu Cvičení s kužely.  

3.c) Cesta je vylezena 6 roků a nezadala jiným prvovýstupcům jako precedens vyrábět podobné 

cesty.  

3.d) Cesta je velice oblíbená. 

3.e) Žádám OVK, aby rozhodli na základě většinové veřejnosti, kterých se zeptají pomocí 

veřejných dotazníků. Pokud veřejnost bude pro zrušení, tak se tomuto rozhodnutí podřídím. 

3.f) Žádám, do doby než se projednají výše uvedené body, pozastavení zrušení cesty v Oblasti 

Teplice na věž Feťácká cestu Crack a pozastavení odstranění kruhů z této cesty. 

 

OVK Lubošovi sdělila, že se jeho podněty bude zabývat na příští schůzi. Nicméně OVK neshledala důvod 

k dalšímu odkládání zrušení cesty Crack. Odůvodnění se nezměnilo a je uvedeno v zápisu ze schůze OVK 

z 1.12.2017. 

 

Zapsal: K. Nováček 

 

 


