
Zápis 
z jednání členů Oblastní vrcholové komise Broumovsko 

konaného dne 16. 11. 2012, v Adršpachu (Hotel Skalní město) 

 
začátek jednání: 18:05 
přítomni: Stanislav Beneš, Petr John, Miroslav Mach, Jiří Škop, Pavel Hrubý, 

Jiří Koutský, Antonín Volk,  
nepřítomni:  Jan Adamec, Jan Rutar, Aleš Procházka, Iwoš Wondráček, Jan 

Ludvík, Pavel Studený (omluveni), Mirek Bahník (neomluven) 
host: Pavel Lisák 
 

 
1) Na úvod předseda OVK přivítal přítomné, a zdůraznil, že OVK NENÍ 

USNÁŠENÍSCHOPNÁ, přičemž na úvod přítomné v krátkosti seznámil s upraveným 
programem jednání. 

2) Předseda podal přítomným informaci o ústním projednání žádosti o vydání 
rozhodnutí o vymezení území pro provozování horolezecké činnosti v Broumovských 
a Polických stěnách, přičemž na jedné straně zdůraznil nevhodnost chování 
zástupce České ornitologické společnosti při tomto jednání, a na straně druhé 
přístup ČHS. Při jednání byly specifikovány oblasti, ve kterých by v dalším období 
bylo lezení povoleno, přičemž předseda OVK v rámci jednání kladl důraz na vrácení 
lezení do některých tradičních oblastí Broumovských stěn, které se navíc nachází 
v turisticky exponovaných lokalitách. 

3) Pavel Hrubý informoval OVK o stavu skladu. Ve skladu má OVK ke dni 16. 11. 2012 
následující počty kusů materiálu: 

vrcholová knížka  121 
tužka    100 
vrcholová krabice (měď) 128 
tyčka    174 
slaňovací kruh (300 mm) 36 
slaňovací kruh (krajský) 110 
slaňovací kruh (nerez) 15 
slaňovací kruh (masivy) 5 
dobírací vrcholový kruh 3 
pískovcový nýt  10 
stěnový kruh (pozink) 2 
stěnový kruh (nerez)  33 
lepidlo    27 (pozn. expirace 31. 12. 2012) 
Ve skladu má OVK dále toto nářadí a materiál: kramle, hřebíky (80, 100, 120), 
sekery (Fiskars), sekeromotyky, pilky, motorová pila, 2x vrtačka. 



 
4) V rámci jednání nedošlo k projednání ohlášených prvovýstupů, neboť OVK není 

usnášeníschopná, přičemž k tomuto bodu se OVK vrátí na prvním následujícím 
jednání na jaře roku 2013. 

5) Požadavky na materiál na rok 2013: 
stěnový kruh (pozink)  100 ks 
dobírací vrcholový kruh 5 ks 
lepidla, špičky. 

6) Předseda informoval přítomné o dopisu Tomáše Závodského. K informacím 
z dopisu podal vysvětlení též Pavel Lisák. Pavel Lisák nepopřel existenci dopisu, ve 
kterém ho T. Závodský popisoval své působení na Křížovém vrchu. S ohledem na 
skutečnost, že OVK není usnášeníschopná, bude třeba o tomto bodu rozhodnout při 
prvním následujícím jednání OVK na jaře roku 2013.  

7) V dalším bodě se členové OVK vyjádřili k některým problematickým výstupům, které 
bylo třeba objasnit před vydáním II. dílu průvodce TEPLICKÉ SKÁLY – Supí skály, 
Bišík. V rámci projednání textu průvodce byly projednány některé problematické 
prvovýstupy, přičemž OVK (s ohledem na svou neusnášeníschopnou) přijala pouze 
tyto doporučující závěry: 

 
ŠTĚTINÁČ – do Staré cesty byly osazeny 2 kruhy. OVK nesouhlasí s dodáním 
kruhů a požaduje uvedení cesty do původního stavu; 
 
VĚTRNÁ – při prvovýstupu variantou byl autorem varianty dodán kruh do již 
exitující cesty (v místě původního saského stavění, které autor varianty přelezl 
čistě). K tomuto došlo již v roce 1999, přičemž OVK se k tomuto výstupu již 
nebude vracet. Nyní k tomuto kruhu byla jiným prvovýstupcem (O. Srovnalem) 
vylezena další jinak velmi odvážná varianta, přičemž na dodaný kruh se přišlo až 
na základě protokolu podaného O. Srovnalem. Z důvodu, že k původně 
dodanému kruhu vede tedy krom varianty z roku 1999 další cesta, jejíž autor 
nevěděl o tom, že kruh byl dodán omylem do Staré cesty, aniž by toto dosazení 
jištění bylo projednáno s tehdejší OVK, souhlasí současná OVK s ponecháním 
kruhu, přičemž trvá na tom, aby tato informace byla v textu průvodce uvedena. 
 
SKAUT – dodání kruhu do cesty, kde pozbylo původní přírodní jištění (hrot) 
použitelnosti. Na místo hrotu bude dodán kruh, přičemž k tomuto dodání kruhu 
vyslovila souhlas převážná většina členů OVK, a doporučil ho i správce oblasti. 
Navíc je tento postup v souladu s platnými Pravidly. 
 

8) Členové OVK nadnesly téma případného povolení lezení v oblastech 
Adršpašských skal, konkrétně v lokalitách Nad Spáleným mlýnem, a Nad Černým 
jezírkem. Předseda k tomuto bodu uvedl, že již při projednávání posledního 
rozhodnutí, na jehož základě je umožněno na území NPR A-T skály provozovat 



horolezectví byly tyto lokality navrženy k začlenění do vymezeného území, 
nicméně orgán ochrany přírody a krajiny v tomto ohledu vyhověl námitce České 
společnosti ornitologické a lokalitu Nad Černým jezírkem do povolení nezahrnul, 
přičemž v případě oblasti Nad Spáleným mlýnem zahrnul pouze část rokle, které 
je samozřejmě lezecky méně významná (část ode dna rokle směrem k oblasti Za 
Pískovnou). OVK se shodla, že zahrnutí těchto oblastí do území se statutem 
povoleného lezení. Předseda přislíbil zařazení oblastí do žádosti, která bude 
podávána v roce 2013.    
 

9) Trvající požadavky na výměny a opravy jištění: 

a) 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); 

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

c) Bišík – Vnučka: dodat slaňák; 

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

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

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

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

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

i) Křížový vrch – první kruh na Krajkové (nutná výměna) 

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

 
10) Na závěr poděkoval předseda OVK přítomným za účast, popřál jim příjemné 

prožití Vánoc a popřál hodně zdraví a lezeckých úspěchů v roce 2013. 
 
Jednání OVK bylo ukončeno ve 20:35 hod. 
 
Další schůzka OVK bude svolána na konci března. 


