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Ve čtvrtek 31. března 2011 se uskutečnilo v Drážďanech jednání mezi zástupci OVK Labské 
pískovce a SBB Dresden, vyvolané předsedou OVK LP Janem Pletichou.

Za českou stranu se zúčastnili: Jan Pleticha (předseda OVK LP), Helmut Weigel (HK Děčín, 
čestný člen ČHS), Antonín Votápek (Státní okresní archiv Děčín), Jaroslav Kukla (Rot Sport), 
Jiří Chára (CAO Děčín, EC) a překladatel František Plhoň.

Za německou stranu se zúčastnili: Christian Glaser (Leiter AG Neue Wege), Christian 
Walther (SBB-Geschäfstführer), Albrecht Kittler (SBB-Beauftragter für Böhmen) a Michael 
Bellmann (SBB-Höhlenbeauftragter).

Účastníci se pro zefektivnění rozdělili do dvou pracovních skupin – lezecké a jeskyňářské.

Tady jsou hlavní projednávané body:

- informace pro SBB o tom, které lezecké oblasti spadají pod OVK Labské pískovce a které 
pod OVK Tisá
- informace o rozdílech Saského lezeckého svazu a Žitavského svazu a jejich odlišného 
vývoje lezení i postoje k lezení
- SBB bylo informováno, že sasští lezci mohou lézt v našich oblastech, i když nejsou členy 
ČHS a UIAA
- SBB informovalo OVK o systému schvalování prvovýstupů, údržby skal a organizačním 
systému SBB
- podmínky prvovýstupů v Sasku – čeští lezci se mohou obracet přímo na Christiana Glasera 
(ch.glaser@online.de). Dotazy mohou být psány česky, pokud český lezec neumí dobře 
německy. Dotazy na prvovýstupy vyřizuje člen komise pro schvalování prvovýstupů v Sasku
- SBB bylo informováno o podmínkách lezení v oblastech NPČŠ a na Pravém břehu NPR
- SBB bylo informováno o povinnosti nahlašovat projekty v oblastech OVK LP, o době hájení 
rozdělaných prvovýstupů (2 roky) a rovněž o uzavírkách a dočasných omezení, kvůli hnízdění 
sokola v Labských oblastech. Stejné informace poskytla i saská strana
- zástupci SBB byli pozváni na zkoušky jištění trhačkou, které se budou konat ve Žlebu na 
konci července t.r.
- byla dohodnuta další informační spolupráce s OVK LP a SBB formou dalších setkání a 
vzájemnou výměnou informací ve větším rozsahu
- byla dohodnuta spolupráce archívu SBB s archívem v Děčíně, kde má OVK LP uloženy 
veškeré archiválie. Návrh této úzké spolupráce byl ze strany SBB velice vítán
- dále proběhlo samostatné jednání mezi českými (Jaroslav Kukla) a saskými (Michael 
Bellmann) jeskynáři. Mimo jiné se dohodli na spolupráci, informačních výměnách, 
vzájemných setkáních a také na spolupráci ohledně archívu. Čeští jeskyňáři také založí svůj 
archív v SOA v Děčíně, což bylo příznivě hodnoceno německou stranou.

Jeník Pleticha
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