
Zápis
z jednání OVK Labské pískovce, konaného 15.2.2007

 
Přítomni: Ing. Jiří Rosol (Tisá, předseda CVK ČHS Praha), Ing.Vladislav Nehasil  (předseda OVK 
LP), David Nehasil DiS. (Vysoká Lípa), Pavel Černý (Bělá), Jan Paul (Labské údolí – pravý břeh), 
Ing.Petr Kočka (NP ČS), Ing. Jiří Chára (CAO News)

Ostatní lezecká veřejnost: Eduard Puncman, Michal Aulický, Petr Laštovička ml., Vlastimil 
Peroutka, Martin Dařbuján, David Peterka, Antonín Votápek, Tomáš Bardas, Pavel Rýva, 

Omluveni: MUDr.Ivan Náhlík (Česká Kamenice), Pavel Henke (Srbská Kamenice, Všemily), 
Mgr.Vlastimil Domes (internetové stránky), Zbyněk Homola (Labské údolí – levý břeh), Ing. Karel 
Stein (SCHKO LP) ), Ing. Jiří Chaloupka (Kyjov,Brtníky)

Neomluveni: Slávek Hrkal (Tokáň), Milan Krauskopf (Hřensko), Ing.Jiří Musil (Rájec), Jan Hoblák 
(Ostrov), Karel Hofman (Jetřichovice, Václav Sojka (NP ČS)

Jednání zahájil a řídil předseda OVK Vladislav Nehasil, který přivítal správce skalních oblastí, 
pozvané členy a zástupce lezecké veřejnosti.Všechny přítomné navzájem seznámil a představil. 
Dále seznámil přítomné s body jednání.

Hlavní body jednání

Prvním bodem byl NP ČŠ.

-  Petr Kočka: Oznámil přítomným, že již není zaměstnancem NP ČŠ a tudíž již nemá oprávnění 
zastupovat NP ČŠ tuto státní organizaci. Dále představil svého nástupce, který bude v OVK LP 
místo něj. Je jím Antonín Votápek. (Člen pražského lezeckého klubu)

- Antonín Votápek: Bude  provedeno přeznačení stávajících přístupových cest k lezeckým objektům 
v NP a vydána mapa oněch cest, potažmo průvodce s těmito cestami. Ten vyjde pravděpodobně t.r. 
Cesty budou konzultovány s VK. Otázka Jeřábka již není aktuální, ale jednou k ní dojde. Jinak není 
žádný problém s českými lezci. NP bude informovat OVK o schůzce k novele Návštěvního řádu, o 
aktualizaci věží a cest (oddíl skal), dále bude informovat vyhlašovaných uzávěrách a území k 
dočasnému zákazu lezení a o jiných aktivitách spojených se zájmy lezců. Archiv starých 
vrcholových knih zůstává na stejném místě a zodpovědnou osobou je Antonín Votápek.

Druhým bodem jednání byla otázka SCHKO LP.

S politováním se omluvil Ing. Karel Stein. Ten zaslal email, ve kterém informoval o situaci kolem 
navrhované rezervace v Labském údolí (termín vyhlášení zatím v nedohlednu .... obce chtějí 
zmenšit rozlohu ... situace patová – ale bude se řešit.)
- zákaz dělání prvovýstupů v rezervaci Tiské stěny platí od 1. 7. 2005 – nutno dodržovat!
- nepoužívat maglajz - poškozuje vzhled skal
- nenatírat kruhy a schránky barevně
Tlustou studii o vlivu horolezecké činnosti na pískovcové skály (hlavně v Tiských stěnách)  má pro 
nás připravenou, k nahlédnutí na správě.



Třetím bodem byly informace předsedy CVK.

    Jiří Rosol: Informoval o otázkách pravidel na českých skalách. Jsou již připravené ke schválení 
na VH ČHS. Dále ČHS bude mít dotované kruhy po 50,-Kč. Jsou již zadané do výroby i větší 
borháky - (Kouba borhák není certifikovaný a tudíž ČHS nemá odpovědnost a proto proběhnou 
nová testování). ČHS nechal vyrobit nýty na prvovýstupy, které nahradí prvovýstupové kruhy. Ty se 
poté vymění lepenými kruhy. ČHS má nový web, na kterém chce informovat širší lezeckou 
veřejnost o správě skal, průvodcích a jištění. Výměna jištění a údržba skal bude hrazená formou 
smluv o provedení práce, informace na ČHS. Předseda CVK informoval o rozpočtu na rok 2007 a 
tem musí odsouhlasit VH ČHS. Jinak minulý rozpočet byl čerpán asi do 1/3 využitelných peněz na 
údržbu skal – ostatní vyčerpáno na výrobu jištění.

Čtvrtým bodem byl podešťový limit LP.

David Nehasil: Předložil podešťový limit lezení na skalních objektech v rámci Labských pískovců. 
Ten posléze doporučil ke schválení jako určujícího, ale nezávazného limitu lezení po dešti. Přítomní 
se přiklonili k návrhu a ten bude zveřejněn na webu www.vrcholky.cz.

Pátým bodem byly výšky skalních objektů.

Vladislav Nehasil: Zastává názor, že dochází ke střetům mezi boulderisty a prvovýstupce, protože 
není stanoven limit výšky masivů. Oboje skupiny si navzájem ničí své prvovýstupy. Např. Děčínský 
Sněžník – proto chtěl předseda OVK stanovit minimální výšku objektu (cesty), platnou pro věž či 
masiv a boulder v celém území LP a na masivy evidovat cesty od klasifikace V. a výše, tím by se 
jasně řeklo, kdy se jedná o boulder a kdy o cestu (např.: minimální výška masivu = 10m, pod touto 
hranicí by se jednalo o boulder). Toto se nelíbilo Jirkovi Rosolovi (proti stávajícím pravidlům). Ten 
oponoval a navrhl, aby o lezeckém objektu rozhodoval správce oblasti. Po vyjádření většiny 
zúčastněných je na správcích oblastí, aby tak činili. Proto se již prvovýstupy neschvalovali 
obvyklou cestou, ale již si o prvovýstupu bude rozhodovat správce sám. Proti rozhodnutí správce se 
prvovýstupce může odvolat na OVK a pak následně i na VV ČHS.

Dalším bodem bylo odstoupení správců oblastí.

Členové OVK Pavel Černý a Milan Krauskopf se již z časových důvodů nemohou podílet na správě 
skal svých oblastí a proto rezignovali na svou funkci.Nahradí je Michal Aulický (Bělá) a Vlastimil 
Peroutka (Hřensko). Jirka Rosol přítomné informoval, že sehnal nového správce skal pro Rájec a je 
jím Josef Ficek. 

Předposledním bodem bylo odstoupení předsedy OVK LP.

Vladislav Nehasil rezignoval po 8 letech na funkci předsedy OVK. Důvodem bylo časové 
zaneprázdnění, poukázal také na netoleranci mezi lezci a na slabou podporou ze strany ČHS řešit 
jakékoliv problémové otázky (pravidla, nefunkčnost disciplinární komise, ochrana přírody). 
Dočasným vedením OVK byl pověřen předseda CVK Jiří Rosol.



Posledním bodem bylo navržení čestných členů ČHS.

Bývalý předseda OVK navrhl na čestné členství ČHS Zdeňka Kropáčka (autora mnoha 
prvovýstupů, věží, ale i průvodců. Bývalého mnohaletého předsedy OVK, správce oblastí a člena 
ČHS. Svým přístupem ke skalám je právem uznávaným průkopníkem labského lezení.) a Gerharda 
Tschunka (autora mnoha krásných cest, věží a masivů. Spoluautora průvodců a skalního dobyvatele 
hlavně z 60-tých let) O prosazení čestného členství na valné hromadě ČHS by se měly postarat 
jejich domovské oddíly.

Volná bouřlivá diskuse:

David Peterka přednesl svůj návrh na výměnu jištění v Labském údolí, tvorbu svých prvovýstupů 
(podle stávajících platných pravidel), jakož i upozornil na neustálé porušování pravidel ze strany 
lezců. Např. magnézium, dojišťování cest bez souhlasu, vzdálenosti cest a jištění, neschválení 
nenahlášených prvovýstupů aj. Chtěl vyjádření proč se tomu tak děje a protože nejsou žádné sankce 
není důvod to nedělat také. Bývalý předseda uvítal projevení zájmu, ale zároveň upozornil, že 
vyměnit 100 kruhů za rok není zas tak jednoduché. Správce oblasti dodá Davidovi seznam špatných 
kruhů na výměnu a OVK zajistí pro něj potřebný materiál. Výměny budou probíhat dle vzájemných 
dohod mezi správcem a Davidem a po částech.
Přítomní se shodli, že je problémem morálka jednotlivých lezců. Stálé porušování pravidel je 
otázkou vnitřního charakteru lezce a OVK nemá prostředky na vymáhání striktního dodržování 
pravidel lezení na písku v LP.

Zapisovatel zápisu chce poděkovat bývalému předsedovi za odvedenou dlouholetou práci při řízení 
komise.

Zapsal dne:    15.2.2007.                David Nehasil DiS


