
Zápis 
z jednání členů Oblastní vrcholové komise Broumovsko 
konaného dne 12. 4. 2013, na Ostaši (restaurace U Malíka) 

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

Volk, Jiří Koutský, Jan Adamec, Iwoš Wondráček, Tomáš Hornych 
nepřítomni:  Jan Rutar, Aleš Procházka, Petr John, Jan Ludvík, Pavel Studený, 

Mirek Bahník (omluveni) 
host: Pavel Lisák 
 

 
1) Na úvod předseda OVK přivítal přítomné na prvním jednání členů OVK a správců 

oblastí v roce 2013, v krátkosti je seznámil s programem jednání, a následně přešel 
k projednávaným bodům. 

 
2) Předseda informoval o potížích, které provázejí projednání žádosti o vydání 

rozhodnutí o vymezení území pro provozování horolezecké činnosti v Broumovských 
a Polických stěnách, přičemž na jedné straně opětovně zdůraznil nátlakové jednání 
zástupce České ornitologické společnosti při opakovaném ústním jednání. Tento bod 
předseda uzavřel informacemi o provádění prvovýstupů mimo oblasti vyhrazení pro 
provozování horolezecké činnosti, jakož i o chování některých prvovýstupářů, kteří 
neváhají vést linii v nepovolené oblasti, přes hnízdo sokola stěhovaného, a dále 
zmínil i prořezávání dřevin na úpatí skal či masivů. Taková praxe je prostě za hranou 
a jde proti smyslu čehokoliv, o co se ČHS a OVK dlouhodobě snaží, přičemž takový 
přístup některých jednotlivců degraduje desítky hodin práce na vyjednávání povolení 
pro vyhrazení terénů k provozování horolezecké činnosti, a současně výrazně 
poškozuje veřejný zájem chráněný – ať se to lezcům líbí či nikoliv – zákonem, a 
v neposlední řadě porušuje práva vycházející z vlastnictví lesa. Orgány ochrany 
přírody jsou připraveny o odstranění nelegálních prvovýstupů požádat OVK, a pokud 
ta nebude z kapacitních důvodů toto schopna zajistit, pak odstranění jištění a 
vrcholového zařízení zajistí sama prostřednictvím objednaného dodavatele.  
OVK Broumovsko proto důrazně vyzývá všechny, kteří hodlají na území CHKO 
Broumovsko provádět prvovýstup, aby se při této činnosti pohybovali pouze 
v oblastech vyhrazených pro provozování horolezecké činnosti, a dále aby při 
své činnosti svévolně odstraňovali dřeviny rostoucí u skal a masivů! 

 
3) V rámci jednání došlo ke schválení následujících prvovýstupů: 

území   oblast   věž   cesta/obtížnost 
Broumovské stěny Zaječí rokle  Věž se žebříkem Kamenný šprinclata VIIIa 
Broumovské stěny Zaječí rokle  Orlí hnízdo  Orientační VI 
Broumovské stěny Božanovský špičák Koňařka  Hurá do sedla VIIc 



Broumovské stěny Božanovský špičák Koňařka  Sestupová II 
Teplické skály Vstupní rokle  Stěna díkůvzdání Černý pátek IXb 
Teplické skály Teplické údolí Oltář   První oběť IXc 
Teplické skály Bariéra   Martinská věž Mexická vlna Xa 
Teplické skály Vstupní rokle   Aládin   Džin  Xa (RP Xb) 
Teplické skály Teplické údolí Paraván  Krok šou IXa 
Teplické skály Bašta   Slunečná  Nebe nečeká IXa (RP) 
Teplické skály  Vstupní rokle  Bondy   Bondovka  IXc 
Teplické skály  Vstupní rokle  Doktůrek  Sestřička  VIIIa 
Teplické skály  Vstupní rokle  Klička   Klikař   VIIIb 
Teplické skály  Vstupní rokle  Přílba   Narovnaný Temüdžin VIIIa 
         (Narovnaná Husarská) 

Teplické skály  Bariéra/Chrámové stěny Přílepek Endoskop  VIIIb 
Teplické skály  Vstupní rokle  Přílba   Šavlička VIIb 
Teplické skály  Vstupní rokle  Vladimírek  Něžný barbar VIIIc 
Teplické skály  Vstupní rokle  Zábřežská  Všechno je jak zamlada VIIIb 
Adršpašské skály Hůrka  Stěna Ádrkosů Konec Piskořovýho ticha IXa 
Adršpašské skály Hůrka/Modrá rokle Karakorum  Žabomyší války IXc-Xa 
Adršpašské skály Hůrka/Modrá rokle Masiv nad Modrou roklí Conquistador VIIIb 
Adršpašské skály Hůrka/Modrá rokle Masiv nad Modrou roklí Jasný sokol VIIIb 
Adršpašské skály Hůrka   Pašťohrad  Kantiléna IXb 
Adršpašské skály Město/Předměstí Koš na hlavy  Robespiere  VIIIb 
Adršpašské skály Město   Gamin   Národní svátek VIIIb 
Adršpašské skály Za Pískovnou  Riuny   Klid před bouří VIIIc 
Adršpašské skály Království  Zámecký pilíř  Plán bé IXb (RP) 
Křížový vrch  Křížový hřeben Ovečka  Oko za oko VI 

    . 
Poznámka: OVK uznala prvovýstup P. Resche a V. Sýby přesto, že štítek nebyl autorem 
vlastnoručně podepsán, a to zejména s přihlédnutím na věnování tohoto prvovýstupu 
tragicky zesnulému kamarádovi. 

4) OVK neuznala za samostatný prvovýstup cestu VÍCEBOJ OKOLO STAROSTOVÉ 
(VIIa) na věž STAROSTOVÁ v oblasti ADRŠPACH – autoři: David Ander, Lucie 
Pravdová, Jan Hübner a Václav Mařák. 

Důvodem neuznání prvovýstupu byla zejmé ta skutečnost, že po prověření linie 
prvovýstupu přelezením (P. John, J. Rutar) bylo ověřeno, že tento prvovýstup 
kombinuje různé části již existujících cest, přičemž obdobné propojování cest bylo 
místní OVK řešeno již minulosti (propojování cest na věži MILENCI) s tím, že OVK 
zastává i nadále názor, že v souladu s planými Pravidly nevzniká propojením 
stávajících cest nová cesta, ani varianta. 

Dalším důvodem pro neuznání cesty jako varianty je skutečnost prokázána doklady 
z německých archivů, kdy bylo zjištěno, že tato nástupová část komína (ve vnitřním 
prostoru) byla prostoupena saskými lezci při pokusu o druhý výstup na Starostovou 



(dopis saských lezců v archivu B. Sýkory). V době vydání průvodce nebyly tyto 
skutečnosti autorovi průvodce známy, a proto není tato informace v popisu cest 
obsažena. Nové vydání průvodce již nová zjištění bude reflektovat. 

Výsledek projednání prvovýstupu oznámí předseda OVK autorům, včetně uvedení 
důvodů pro neuznání cesty. 

5) OVK se zabývala podnětem Tomáše Závodského. K informacím z dopisu 
zopakoval své vysvětlení též Pavel Lisák. Pavel Lisák nepopřel existenci dopisu, ve 
kterém T. Závodský popisoval své působení na Křížovém vrchu, přičemž uvedl, že 
s odstupem času již není schopen si vybavit, zda byl dopis nějak projednáván na 
OVK v době, kdy mu byl dopis doručen. Předseda OVK kontaktoval v této věci 
předchozího předsedu, přičemž ten si rovněž nevybavuje, zda byl tento dopis OVK 
pod jeho vedením projednáván. V archivu OVK pak současný předseda OVK 
nedohledal žádný zápis, který by projednání dopisu T. Závodského zmiňoval, 
případně který by popisoval, jak bylo na dopis ze strany OVK zareagováno. 
Na úvod předseda upřesnil, že OVK musí při posuzování každého prvovýstupu 
postupovat striktně podle Statusu CVK a OVK a podle platného znění Pravidel 
pískovcového lezení (dále jen „Pravidla“). V tomto ohledu předseda upozornil na to, 
že znění Pravidel již v roce 2007 obsahovalo jednoznačnou povinnosti pro 
prvovýstupce, a to mimo jiné: 
- osadit nově vylezenou věž vrcholovým zařízením, 
- oznámit provedení prvovýstupu místní vrcholové komisi podáním štítku. 
Je tedy více než zřejmé, že pokud by autor cest (T. Závodský) postupoval v souladu 
s tehdy platnými pravidly (pozn.: v tomto ohledu nedoznaly Pravidla přílišné změny), 
nemohlo k pochybení na straně autora a vydavatele průvodce dojít. 
Ke způsobu vydávání průvodce je třeba uvést, že P. Lisák je pouhým vydavatelem 
průvodce, přičemž sesbíraná data a informace předává autorovi, kterým byl 
v případě posledního vydání průvodce po Křížovém vrchu Standa Lukavský. ČHS 
(tím méně OVK) nemají téměř šanci (až na výjimky) ovlivnit relevantnost údajů 
uváděných v průvodcích, přičemž při posuzování textu průvodce před jeho vydáním 
se OVK většinou formálně k průvodci vyjadřuje, přičemž vyslovení souhlasu opírá o 
názor správce (správců) dané oblasti, a o názor členů OVK, kteří jsou v dané oblasti 
znalci. Autor průvodce sice v úvodu každého z průvodců uvádí, kde je možné štítky 
odevzdávat, nicméně je třeba říci (a funguje to tak i v jiných oblastech), že jistějším 
způsobem doručení štítku o prvovýstupu je doručení přímo předsedovi OVK (např. 
ve formě dopisu, který je možné poslat buď přímo nebo přes sekretariát ČHS). Na 
druhé straně pak způsobem, jaký P. Lisák uvádí v průvodci, byly podány a řádně 
projednány stovky až tisíce prvovýstupů, a v tomto ohledu tedy není na místě hledat 
v jednání P. Lisáka jakýkoliv zlý úmysl. 
OVK chápe v dané věci určitou frustraci prvovýstupce, nicméně na vzniklém 
problému nese přinejmenším stejný díl viny jako P. Lisák, který v roce 2007 
pravděpodobně omylem nepředložil dopis tehdejší OVK. Již v té době mohla totiž 
OVK vyzvat autora nejen k doplnění štítků, ale zejména k dodání vrcholového 



zařízení, a případně jej vyzvat k přelezení linií, u nichž by bylo pochybné, že došlo 
k jejich přelezení (pozn.: podle tvrzení prvovýstupců, kteří některé linie uváděné 
T. Zavodským přelezli jako nové prvovýstupy, nebyly tyto linie čištěny, v lámavém 
materiálu nebyly ošlapány žádné stupy, ani ulomeny kousky lišt či chytů, nástupy 
cest nebyly označeny šipkou, atd.). 
V současnosti je vzniklá situace řešitelná jen velmi komplikovaně, neboť průvodce 
pro Křížový vrch je již vydán, a vydavatel prozatím neuvažuje o dotisku. Nicméně je 
třeba uvést, že OVK nemá na zanesení nových informací do průvodce žádný nástroj, 
přičemž úprava informací v průvodci. I kdyby tedy ze strany OVK došlo k oficiálnímu 
schválení cest, není autor průvodce povinen tuto vůli OVK respektovat. OVK by pak 
jedině u takového vydání mohla trvat na otištění textu upozorňujícího na to, že 
některé cesty a věže uvedené v průvodci byly OVK schváleny pod jinými názvy. 
K danému tématu však OVK uzavírá, že přesto, že byl T. Závodský v roce 2007 
v oblasti nováčkem, musel být alespoň v základních rysech seznámen s Pravidly 
pískovcového lezení. Jak v běžném životě, tak i při provádění prvovýstupu je 
povinností každého seznámit se alespoň obecně se závaznými normami, či pravidly, 
která ovlivňují dění v té či oné oblasti života společnosti. Je tedy zjevné, že i v tomto 
případě, víc než cokoliv jiného, platí zásada římského práva „neznalost práva 
(pravidel) neomlouvá, ale škodí“. 
OVK je povinna zkoumat provedené prvovýstupy pouze ve světle platných pravidel, 
přičemž nemůže brát ohledy na to, že cesty byly oznámeny „jiným“ způsobem. 
Je tedy zřejmé, že pokud by T. Závodský splnil své povinnosti, tedy osadil na nově 
vylezených věžích vrcholové zařízení, podal OVK řádně vyplněné štítky, a případně 
v horizontu týdnů či měsíců ověřil, zda došlo k projednání jeho štítků, nedošlo by 
k tomu, že jím (údajně) přelezené linie prostoupili další lezci, případně k tomu, že 
tyto prvovýstupy nebudou zveřejněny v textu horolezeckého průvodce. 
Aby k takovýmto excesům pro příště nedocházelo, bude OVK trvat na tom, aby text 
odkazující v průvodcích na ohlašování prvovýstupů odpovídal platné úpravě 
pískovcových pravidel. Jedině tak budou moci mít lezci, kteří nebudou znalci dané 
oblasti, jistotu, že jimi řádně podaný a vyplněný štítek posoudí vrcholová komise, a 
pokud neshledá porušení Pravidel, tento schválí. 
OVK tedy s politováním oznamuje T. Závodskému, že jeho podnětu nemůže v tuto 
chvíli již nijak vyhovět, a považuje jej za vyřešený. 

 
6) V dalším bodě se OVK zabývala vydáním průvodce BROUMOVSKÉ STĚNY – 

Zaječí rokle. P. Lisák připravuje vydání na první polovinu roku 2013, přičemž na 
příští jednání OVK připraví pracovní verzi textu průvodce k revizi. 

 
7) Členové OVK se vrátili k tématu případného povolení lezení v oblastech Adršpašsko-

teplických skal, konkrétně k lokalitě Janovice. Předseda k tomuto bodu uvedl, že 
v minulosti byla tato oblast jablkem sváru mezi lezci a ochranou přírody, nicméně 
situace se uklidnila a lezci přestali tuto oblast navštěvovat. OVK se shodla na 



zahrnutí této oblasti do území se statutem povoleného lezení. Předseda přislíbil 
zařazení oblasti do žádosti. 

 
8) Trvající požadavky na výměny a opravy jištění: 

a) Adršpašské skály – Sněhurka, Papouščí rokle (slaňák); 

b) Adršpašské skály – Hurajda (Království) - nový sl. kruh má vypadlé 
cementování, okolo kruhu jsou v díře dva šrouby (asi na utemování), prověřit, 
opravit; 

c) Adršpašské skály – Bakchantka (Město) – chybí kompletní vrcholové 
zařízení (tyčka, krabička, knížka i slaňák); 

d) Adršpašské skály – Želva (Město) – vyměnit tužku; 

e) Adršpašské skály – Hranolek (Vstupní obvod) – prověřit umístění slaňáku a 
případně přetlouct. Údajně dochází při stahování lana k odírání skály; 

f) Adršpašské skály – Vovísek (Město) – doplnit krabičku, tužku a knížku; 

g) Adršpašské skály – Babiččina lenoška – prověřit slaňák, případně opravit. 

h) Adršpašské skály – Nilgiri (Himálaj) – slaňák; 

i)  Adršpašské skály – Šenkýřka (Vstupní obvod) – krabička, tyčka, tužka, 
knížka; 

j)  Adršpašské skály – Trutnovská věž (Ostrov) – výměna slaňáku; 

k) Adršpašské skály – Dědek (Vstupní obvod) - První kruh cesty "Východní 
spára" je ve špatném stavu. Je hodně rezatý a natlučný v puklině v solivém 
písku. Prověřit, opravit, případně přetlouct; 

l) Adršpašské skály – Milenci, Dlouhý kout – Slaňovací kruh na pilíři nad 
Dlouhým koutem. Je obnažena kulatina slaňáku cca 8-10cm pod povrchem 
skály, při zátěži se prohýbá, asi to není úplně o hubu, ale nebudí to důvěru. 
Prověřit, případně opravit nebo přetlouct; 

m) Teplické skály – Sokolík (Bariéraú) – vrcholová krabička, knížka, tužka; 

n) Teplické skály – Pivovarská věž (Vstupní obvod, část Nad Orlíkem) – 
výměna stěnových kruhů, výměna slaňovacího kruhu (POZN.: - na základě 
požadavku správce oblasti provede M. Šrůtek); 

o) Teplické skály – Korbel, Vykuk (Kaňon) – chybí krabička, tyčka, knížka. 
Slaňák je zralý na výměnu; 

p) Bišík – Vnučka: dodat slaňák; 

q) Bišík – Lump: na vrchol umístit dobírák (spráce oblasti prověří); 



r) Broumovské stěny – Brusinkový král (Brusinková rokle – Velká plošina 
stěn, Spáleniště): vyměnit slaňák ve ferofixu (výměnu provede Standa Beneš 
po prověření toho, zda se v daném místě může lézt); 

s) Broumovské stěny – Večerní pilíř (Zaječí rokle) – kontrola vrcholového 
zařízení, výměna knížky a tužky; 

t) Křížový vrch – Křeslo: na vrchol umístit dobírák (správce prověří); 

u) Křížový vrch – Cima Grande (doplnit vrcholové zařízení – po ověření toho, 
zda se věž nachází v povolené části Křížového vrchu); 

v) Křížový vrch – Křížový král – první kruh na Krajkové (nutná výměna); 

w) Křížový Vrch - Pačmákovy věže (tyčka u vrcholovky vůbec nedrží, není tam 
ani moc hluboká díra); 

x) Křížový vrch – Hanička (knížka – možná krabička); 

y) Ostaš – v cestě Hluboká brázda (Zadní Ostaš): uvolněný sokolík (Míra Mach 
jako autor cesty místo přeleze a zkusí uvolněný sokolík zpevnit); 

z) Ostaš – Barrandov: opravit slaňák (zatéká do něj); 

aa) Ostaš – Stěna starých pánů: slaňovací kruh osazený v hraně je poškozen 
(možná po úderu blesku) – bude prověřeno, autor bude vyzván k výměně. 

bb) Ostaš – Můra (slaňák); 

cc) Ostaš – Pes (vybavení krabičky – knížka, tužka); 

dd) Ostaš – Prokletá (tyčka s vrcholovou knížkou leží na vršku volně ve žlábku 
po předchozím upevnění. Potřeba znova navrtat a zalepit); 

ee) Ostaš – Kamarádská (chybí krabička); 

ff) Ostaš – E. T. (krabička, knížka, tužka); 

gg) Ostaš – Zemovka, Debut (Zadní Ostaš) – špatný kruh; 

hh) Ostaš – Sluj Českých bratří (tužka, knížka). 

 
 
Jednání OVK bylo ukončeno ve 21:35 hod. 
 
Další schůzka OVK bude svolána v průběhu června. 


