Věc:
Místo:
Datum:
Čas:
Zúčastnění:

Zápis z jednání OVK Labské pískovce, OVK Hruboskalsko a SBB Klettersektion
Dolní Žleb
13.9. 2014
18:00 – 20:30 hod.
Jan Pleticha (předseda OVK Labské pískovce), Miroslav Dědek (zástupce předsedy
OVK Hruboskalsko), Tom Ehrig (předseda Klettersektion SBB), Christian Walter
(zástupce předsedy SBB), Chris-Jan Stiller (saský prvovýstupce), František Plhoň
(překladatel)

Program jednání:
1. Seznámení se a představení všech zúčastněných – nový předseda SBB Klettersektion Tom
Ehrig a jeho zástupce Christian Walter (vedoucí obchodu SBB).
2. Byla probírána tato témata:
a) Lezení v oblastech NP České Švýcarsko (NP ČŠ): Jan Pleticha požádal zástupce SBB, aby saští
lezci dodržovali podmínky pro lezení v oblastech NP ČŠ. Hlavně důrazně upozornil, že každý
prvovýstup v oblastech NP ČŠ musí být předem povolen ve správní řízení od NP ČŠ.
Zástupci SBB prokázali, že saští lezci jsou dostatečně informováni a i nadále budou.
b) Jan Pleticha zdůraznil zástupcům SBB, aby saští lezci dodržovali dočasné uzavírky z důvodu
hnízdění v oblastech NP ČŠ a Labské pískovce!
c) Ohledně nepovolených nových cest v oblastech NP ČŠ se dohodlo samostatné jednání na začátku
roku 2015 po zmapování stavu od NP ČŠ a OVK Labské pískovce.
3. Jednání o vrcholových knížkách a o neohlášené údržbě ze strany saských lezců v oblastech
Českého Ráje a Labských pískovců.
a) Komunikace a problémy:
Zástupce OVK Hruboskalsko Miroslav Děděk sdělil zástupcům SBB problémy se saskými lezci v
oblastech Českého ráje.
b) Dodávání kruhů do starých cest:
- Opakovaně se stalo, že saští prvovýstupci dodali do již hotových cest kruhy.
- SBB zajistí informovanost o zákazu prvovýstupů ze strany saských lezců bez předchozího
povolení správcem dané oblasti Labské pískovce a Český ráj.
c) Samovolná údržba:
- Ze strany saských lezců a prvovýstupců byla prováděna samovolná údržba (dodávaní vrcholových
knih na věže, kde chybí, nebo jsou poničené), výměny kruhů a úprava terénu.
- SBB bude informovat saské lezce, že v oblastech Labské pískovce a Český ráji nebudou dodávat
nebo vyměňovat vrcholové knížky a kruhy! Spolupráce bude jen informační, se správci daných
oblastí. Nebudou se osazovat německé vrcholové knížky v oblastech ČR, vrcholové knížky
poskytnout správci oblastí v daných oblastí.
d) Mizení vrcholových knih:
- Opět se objevil fenomén mizení vrcholových knih.
 Byly projednány konkrétní případy hlavně v oblastech Českého ráje, zástupce Hruboskalska
Miroslav Děděk předložil podklady zmizelých vrcholových knížek a požádal o co
nejrychlejší vrácení OVK Hruboskalsko. Požádal, aby SBB důrazně upozornila saské lezce,
že se nesmí v žádné oblasti ČR brát vrcholové knížky, ať jsou jakékoli stavu! Jediná

spolupráce se saskými lezci je jen informační.
e) Oblast Labské pískovce
- Zmizení knihy z věže Labská Panna z roku 1938.
 pravděpodobně za zmizením stojí nečlen SBB
 zástupci SBB slíbili, že budou po vrcholové knížce dále pátrat.
Výsledek jednání:
Saští lezci nesmí cokoli svévolně měnit, pouze informovat. Pokud bude někdo ze Saska chtít
pomáhat, tak se ozve na centrální email, který zajistí SBB, a ČHS dodá potřebné kontakty a
informace, které budou ve spolupráci s SBB připraveny do konce roku 2014.
1) Veškeré knihy z oblastí ČR, které budou nalezeny nebo odevzdány SBB saskými lezci, budou
předány zástupcům OVK daných oblastí a do jejich archivů. Česká strana poskytne do konce roku
SBB kontakty a dostupnost českých archivů vrcholových knížek.
2) Pokud bude zájem saských lezců aktivně se účastnit údržby v oblastech Labské pískovce a v
Českém ráji, musí předem kontaktovat správce dané oblasti a dohodnout se na spolupráci. Je zákaz
provádět údržbu bez vědomí správce oblasti.
3) Ke zlepšení komunikace bude vytvořen centrální e-mail, který bude oficiálně používán OVK a
SBB
 na tento email budou saští lezci a prvovýstupci informovat o všech problémech a situacích,
které najdou a vzniknou na české straně. To samé platí i pro českou stranu, kdy bude
vytvořen oficiální e-mail SBB a čeští lezci a prvovýstupci budou vše hlásit.
 Zástupce Hruboskalska Miroslav Děděk předal zástupcům SBB dokumentaci ztracených
vrcholových knížek v oblastech Českého ráje pro pátrání a navrácení.
 Do budoucna byla dohodnuta informační spolupráce mezi OVK Labské pískovce, OVK
Hruboskalsko a SBB.
Zpracoval: František Plhoň

