
Archiv vrcholových knížek
Každá lezecká oblast má sv j specifický lezecký vývoj a historii. Její
nedílnou sou ástí jsou i zápisy lezc  ve vrcholových knížkách, které
jsou asto nazývány kronikami skal. V t chto knihách jsou trvale
zapsány výkony jednotlivých lezc , i to, jak který z nich byl v té
dob  lezecky inný, v etn  nejznám jších lezeckých osobností.

OVK Labské pískovce si pln  uv domila, jaký historický význam pro celou oblast Labských
pískovc  vrcholové knížky mají, a bylo nám jasné, že vrcholové knížky musíme uchovat i pro
další generace. Naší prioritou bylo, aby knihy byly pro lezeckou ve ejnost snadno dostupné k
prohlížení a badatel m k historickému studiu, to znamená, aby byly trvale uloženy co nejblíže
oblastem Labských pískovc .

Z t chto d vod  jsme se rozhodli oslovit Statní okresní archív v D ín , jaké možnosti by
byly pro uložení vrcholových knížek a zajišt ní jejich dostupnosti lezecké i laické ve ejnosti v
prostorách d ínského zámku. Díky editeli archivu panu Mgr. Janu N mcovi a archivá i
Antonínu Votápkovi se nám náš zám r poda ilo zrealizovat.

Albrecht Kittler, Jeník Pleticha, Helmut Weigl, Tonda Votápka a Robert Leistner

Po sérii velice vst ícných jednání nám bylo umožn no založit oficiální archív OVK Labské
pískovce v reprezentativních zámeckých prostorách SOA D ín. Budou zde uloženy nejen
vrcholové knížky, ale i další archiválie s tím, že vrcholové knížky budou mít statut eského
kulturního d dictví. Tím je zajišt no jejich adekvátní uložení i ošet ení a snadná dostupnost
pro badatelskou innost široké ve ejnosti. Za tento p ístup vedení i celému kolektivu

ínského archivu velice d kujeme.



Krom  „našich“ knížek, budou v archivu uloženy rovn ž vrcholové knížky z oblastí
sobnosti OVK Tisá, ímž se badatelské možnosti ješt  více rozší í.

Velkým úsp chem bylo, že se po jednáních s p edstaviteli n meckého svazu SBB a archívu
vrcholových knížek v Dráž anech, poda ila dohoda o úzké vzájemné spolupráci. Nelehká
jednání byla dovršena dne 25. listopadu 2011 na spole ném setkání v d ínském zámku s

edsedou lezecké sekce SBB Robertem Leistnerem a Albim Kittlerem, kde došlo k vyjasn ní
podmínek. Zástupci n mecké delegace nám poté p edali n kolik našich vrcholových knížek,
které byly do doby uloženy v archivu SBB v Dráž anech, a sou asn  byla dohodnuta
vzájemná spolupráce do budoucna.

Kniha z R žové v že:



Dlužno podotknout, že tento archiv vrcholových knížek by asi nikdy nevznikl, pokud by nám
s jeho založením nepomáhala ada dalších lidí. Proto bych na tomto míst  rád pod koval
Helmutovi Weiglovi, který nám výrazn  pomohl p i jednáních s SBB, Jardovi Uhrovi a Ji ímu
Chárovi, kte í veškeré vrcholové knížky zdigitalizovali, Zde ku Kropá kovi za p ípravu k
jednáním o vrcholových knížkách, dále vedení NP Š za do asné uložení VK, Františku
Pohlovi za pomoc p i p ekládání materiál  a tlumo ení a dalším.

Momentáln  se v archivu nachází necelé dv  stovky vrcholových knížek a v tší množství
jiných písemností. Pevn  doufám, že toto je jen za átek dlouhé cesty a vrcholové knížky nám
budou ve vlastním zájmu úsp šn  p ibývat.

Za as budou naše jména zapomenuta, ale hlavní je, že se povedlo d stojné a bezpe né
uložení historicky cenných vrcholových knížek pro budoucnost. Tak bude zaznamenána i
historie lezení v oblastech Labských pískovc …

Jeník Pleticha


