
Zápis z jednání OVK Labské pískovce konaného dne 
20.5.2009 

Přítomni: Michal Aulický (Labské údolí - pravý břeh), Jiří Rosol (Tisá), Jaroslav Cach (Labské údolí 
- levý břeh), Josef Ficek (Rájec), Pavel Henke (Vřesová dolina),  Aleš Kohák (Tokáň), David Nehasil 
(Vysoká Lípa), Vlastimil Peroutka (Hřenska, Srbská Kamenice, Všemily), Petr Vostřel (Bělá).

Omluveni: Ing.Karel Stein (SCHKO LP), Jiří Chaloupka (Kyjovské údolí, Brtníky). 

Neomluveni: Jan Hoblák (Sněžník,Ostrov), Karel Hofman (Jetřichovice), Ivan Náhlík (Česká 
Kamenice). 

Lezecká veřejnost: Stanislav Feigl (HK Varnsdorf), Jaroslav Uher (CAO Děčín), Jiří Chára(CAO 
Děčín), Jan Pletich (HO Dolní Žleb), Karel Bělina(Povrly), Pavel Rýva (HO Dolní Žleb), Josef 
Nežerka (HO Pod Císařem), Jaroslav Ježek (HO Pod Císařem), Jakub Vrabec (J.W.P.), Martin 
Chmelař (HO Sokol Bělá), Karel Kratschmer (J.W.P.), David Obermann (H.C.L.S.), Vladimír 
Šrůma(J.W.P.). 

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

Hlavní body jednání: 

1) Mimořádný bod jednání – návrh na odvolání několika stávajících členů OVK a jmenování nových, 
předložený přítomnou lezeckou veřejností. 

Po projednání bodu 1-5 z výše uvedeného návrhu se OVK shodla, že důvody pro odvolání členů 
nejsou dostatečné. OVK se však zavazuje, že podložené nedostatky vznesené lezeckou veřejností bude 
urychleně řešit. Vyjádření k jednotlivým bodům, popřípadě informaci o způsobu jejich řešení projedná 
na mimořádné schůzi do konce června t.r. 

2) Projednání otázky lezení s magnéziem v Labských pískovcích. 

Po zvážení všech okolností a projednání této otázky s přítomnou lezeckou veřejností se OVK shodla 
většinovým počtem hlasů (8 pro, 1 proti) na zpřísnění pravidel pískovcového lezení v celé oblasti 
Labských pískovců: 

Používání magnézia nebo jiných chemických prostředků v oblastech zasahujících do území NP 
České švýcarsko je zakázáno. V ostatních oblastech  je používání magnézia nebo jiných 
chemických prostředků zakázáno mimo cesty s klasifikací IXb a vyšší, které byly "vytvořeny" 
prvovýstupcem po roce 1990.

Výsledek jednání bude předložen SCHKO Labské pískovce na jednání, které se bude konat dne 
25.5.2009. Případné připomínky budou znovu projednány na OVK. 

O průběhu výše zmíněné červnové schůze bude lezecká veřejnost informována podrobnou zprávou. 

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

Zapsal: 21.5.2009, Michal Aulický


