Zápis z jednání OVK Labské pískovce z Jetřichovicích, ,,Kiosek pod Poštolákem", ze dne
22.11.2014:
Přítomni: předseda OVK LP Jan Pleticha, správci Eda Puncman Vysoká Lípa, Pavel Henke Srbská
Kamenice a Všemily, Aleš Kohík Tokáň, Jirka Chaloupka Brtníky a Kyjovské údolí
Hosté: Vašek Sojka zástupce NPČŠ, Vláďa Nehasil, Jan Smejkal, Stanislav Feigl ml.
1. J. Pleticha informoval přítomné o připravovaném novém webu ČHS a spolupráci OVK LP
2. J. Pleticha podal informace o proběhlém jednání ze září, OVK LP a OVK Hruboskalsko se
zástupci SBB ohledně problémů s vrcholovými knížkami, viz zápis z jednání
3. Se zástupcem NPČŠ V. Sojkou se projednaly seznamy věží a masívů pro znovupovolení pro
lezeckou činnost v oblastech NPČŠ, které jsou od vzniku NPČŠ nepovolené k lezení. Po diskuzi
bylo dohodnuto, že se seznamy podle oblastí pošlou na konzultaci na NPČŠ a do 30 dnů zástupci
parku pošlou vyjádření, o které skalní objekty můžeme požádat pro lezeckou činnost. Poslání
seznamů skalních objektů zajistí J. Pleticha (seznamy podle oblastí vypracovali správci oblastí
NPČŠ a Vláďa Nehasil)
Aktuální zpráva od NPČŠ ze 5.12.2014
- předané seznamy budou posouzeny od NPČŠ do konce roku 2014
- v lednu 2015 proběhne terénní obhlídka
- v dubnu 2015 zkonzultované seznamy věží s NPČŠ o znovupovolení lezecké činnosti proběhne
úřední postup zařazení do návštěvnického řádu NPČŠ
4. Proběhla diskuze o stabilním jištění (kruhy a slaňáky) v oblastech NPČŠ o velikosti a průměru
stabilního jištění. V roce 2015 OVK Labské pískovce požádá zástupce ČHS pro bezpečnost jištění
V. Těšitele o terénní zkoušku stabilního jištění (kruhy a slaňáky), zajistí J. Pleticha
5. Návrh Stanislava Feigla a Aleše Koháka o větších vrcholových krabicích, zajistí J. Pleticha, dále
byli probrány požadavky na materiál na rok 2015
6. Pavel Černý a Jan Pacina oznámili předsedovi OVK LP ukončení činnosti správce oblasti Pravý
břeh Labské údolí a Bělá k 1.1.2015, za jejich dlouhodobou práci pro oblasti jim bylo poděkováno
7. Složení OVK Labské pískovce:
Předseda OVK Labské pískovce: Jan Pleticha, kontakt: jenik.pleticha@email.cz
Správcové oblastí:
Bělá: dočasně Jan Pleticha
Labské údolí Pravý a Levý břeh: Jan Pleticha (na Pravém břehu určená osoba v terénu J.
Chocholoušek)
Hřensko: Jan Smejkal, kontakt adnej@seznam.cz
Tokáň: Aleš Kohák, kontakt kohik@centrum.cz
Vysoká Lípa: Eda Puncman, kontakt eda.puncman@seznam.cz
Jetřichovice: ml. Stanislav Feigl, kontakt jetoboy@seznam.cz
Kyjovské údolí a Brtníky: Jiří Chaloupka, kontakt jiri.chaloupka@rockempire.cz
Soutěsky, Srbská Kamenice, Všemily, Česká Kamenice a okolí, Vřesová Dolina: Pavel
Henke, kontakt pavelhenke@seznam.cz

