
Zápis

z jednání OVK Labské pískovce, konaného 3.6.2009 

Přítomni: M. Aulický, J. Rosol, J. Cach, D. Nehasil, J. Chaloupka, J. Ficek, J. Hoblák, 
 
Omluveni: K. Stein, P. Vostřel, A. Kohák, I. Náhlík 
 
Neomluveni: V. Peroutka, P. Henke, K. Hofman 

Lezecká veřejnost: V. Nehasil, E. Puncman, V. Domes

Jednání zahájil a řídil předseda OVK Michal Aulický, který přivítal správce skalních oblastí a 
lezeckou veřejnost. 

1. Výsledky jednání s CHKO 25.5.2009 a jejich případné promítnutí do zpřísnění 
pravidel lezení v oblastech LP.
OVK projednala závěry z výše uvedeného jednání a jednomyslně se shodla na těchto bodech:
a) Schválila úplný zákaz používání magnézia nebo jiných chemických prostředků v přírodní 

památce Tiské stěny (Velké a Malé Tiské stěny, Bürschlické stěny, Hřebenové stěny a 
Věže za cestou). V ostatních oblastech a sektorech LP platí dále omezení schválené na 
jednání OVK 20.5.09.

b) Při dalších jednáních doporučí omezit zákaz lezení za mokra v PP Tisá na 24 hodin. Touto 
záležitostí se již OVK v minulosti zabývala a schválila doporučené podešťové limity 
v celých LP. Zákaz lezení v zimním období by neměl být vymezen kalendářně.

2. Spolupráce s internetovým portálem Vrcholky. 
OVK se dohodla, že bude podrobněji informovat lezeckou veřejnost prostřednictvím 
webových stránek www.vrcholky.cz. Starší zápisy z OVK budou převedeny do elektronické 
podoby a vystaveny na tomto webu.

3. Projednání dopisu lezecké veřejnosti ze dne 20.5.09, řešení podložených nedostatků.
a) Členové OVK, kteří ztratili členství v ČHS, nebo nemají zaplacené příspěvky se zavázali 

toto neprodleně napravit.
b) OVK jednomyslně nesouhlasí s návrhem nahrazení dotyčných správců, vzhledem k jejich 

kvalitní dosavadní práci a nevhodnosti nově navržených.
c) OVK bude včas informovat o své činnosti na stránkách www.skalníoblasti.cz, 

www.vrcholky.cz a v časopisu CAO News. 
d) Výběr nových správců bude OVK konzultovat s předsedy lokálních oddílů. Správce by 

měl jít příkladem i při dodržování pravidel lezení a osobně by měl také tato pravidla 
prosazovat.

e) Případné další konkrétní připomínky ze strany lezecké veřejnosti k práci jednotlivých 
správců by měli být předány předsedovi OVK, který zajistí jejich projednání v komisy.

4. Plánovaná údržba a stav zásob materiálu
Předseda předložil informace o stavu zásob materiálu, zvláště pak upozornil na možnost 
použití nových boráků pro pískovcové oblasti (nerez 20,25,30cm-Raveltik lepený).

5. Různé

http://www.vrcholky.cz/


a) Vzhledem k informacím uvedeným v CAO News bude OVK kontaktovat Hudy sport za 
účelem užší spolupráce při správě oblastí a shromažďování informací o prvovýstupech.

b) OVK bylo předloženo minimum protokolů o prvovýstupech. Proto žádáme jejich autory o 
dodatečné zaslání. Správci budou kontaktovat známé prvovýstupce se žádostí o zlepšení 
spolupráce.

c) Na funkci správce oblasti Česká Kamenice rezignoval I. Náhlík a J. Hoblák požádal o 
odebrání Děčínského  Sněžníku ze své působnosti. OVK bude tedy hledat nové správce pro 
obě oblasti a to způsobem uvedeným v bodě 3.d) tohoto zápisu. Mohou se tedy přihlásit i 
zájemci uvedeni v návrhu lezecké veřejnosti. 

d) OVK projednala dodání nových kruhů do dříve zrušených cest v NP Tisá a projedná to 
s CHKO jako úmyslné poškození skal (viz Zápis z jednání OVK Labské pískovce ze dne 
15.11.2007).

e) OVK LP nedoporučuje zanechávání erárních smyček v cestách z důvodu vysoké 
nespolehlivosti tohoto jištění (více na www.lezec.cz, horyinfo.cz).

f) OVK projednala svévolné dojišťování cest (např. Ostrov – Císař – Stará cesta)  Karlem 
Bělinou a vyzývá ho k ukončení této činnosti. Předseda toto s ním osobně projedná. 

g) Byla podána informace o novém „Statutu Centrální vrcholové komise a oblastních 
vrcholových komisí“, který nabyl platnosti dnem 22. 5. 09. Správce podle něj jmenuje a 
odvolává předseda komise. 

Předseda poté vyjádřil svou podporu správcům oblastí a poděkoval všem za účast.

Zapsal dne: 4.6.2009        Josef Ficek


