
Zápis z jednání mezi ČHS a Správou NP České Švýcarsko 
 

na Správě CHKO Labské pískovce, Děčín, 13.3.2013, 10:30 hod. 
 
Přítomni: 
 
ČHS: 
PhDr. B. Valentová, tajemnice ČHS 
J. Pleticha, předseda OVK Labské pískovce 
 
Správa NP České Švýcarsko: 
Dr. P. Benda, ředitel NP ČŠ 
Ing. M. Trýzna, odd. plánu péče a ochrany přírody NP ČŠ 
V. Sojka, odd. veřejných vztahů NP ČŠ 
 
 
Část I.: informace k režimu povolování nových prvovýstupů 
 

1. Správa NP České Švýcarsko (dále jen Správa NP) deklarovala souhlas s povolováním 
prvovýstupů na povolených lezeckých objektech (ty jsou uvedeny v příloze č. 2 
Návštěvního řádu Národního parku České Švýcarsko) (Vyhláška č. 1/2011 Správy NP 
se sídlem v Krásné Lípě ze dne 26.6.2001) (dále jen NŘ) a v případech, že nebudou 
v rozporu s ochranou přírody ani v rozporu s jinými okolnostmi. 

 
2. Správa NP zdůraznila, že povolování prvovýstupů, při kterých bude použito jistících 

prvků (kruhy) musí být povoleno pouze v režimu správního řízení, jak bylo zjištěno 
vnitřním auditem MŽP. Důvodem je skutečnost, že k tomuto musí být udělena 
výjimka z § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 161/1999 Sb, kterým se vyhlašuje NP České 
Švýcarsko, kde je uvedeno, že „(1) Na celém území národního parku je zakázáno: a) 
zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů z jiných důvodů, než je bezprostřední 
ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně hrozící škoda značného rozsahu 
na majetku“. 

 
3. Bylo dohodnuto, že OVK LP ČHS (dále jen OVK) bude shromažďovat jednotlivé 

žádosti od jednotlivých prvovýstupců a ČHS bude žádat Správu NP o udělení potřebné 
výjimky vždy hromadně za všechny lezce, kteří své žádosti doručí na OVK (termín je 
zcela v kompetenci OVK). Předpoklad je, že ČHS bude žádat Správu NP 2x ročně. 

 
4. Žádosti o prvovýstupy budou podávány především prostřednictvím ČHS. Samostatně 

podané žádosti budou konzultovány s OVK jakožto správcem dané oblasti. 
 

5. OVK se nabídla, že bude podávat stanoviska k jednotlivým žádostem a do žádosti 
o povolení prvovýstupů bude zařazovat pouze žádosti horolezců, kteří budou 
dodržovat podmínky pro prvovýstupy na území NP.   

 
6. Žádosti prvovýstupců ze SRN bude rovněž shromažďovat OVK. ČHS bude žádat 

o udělení výjimky i pro tyto lezce. 
 

7. Prvovýstupci budou dodržovat platná Pravidla lezení v pískovcových skalních 
oblastech v Čechách a vydané rozhodnutí, které je nadřazené těmto pravidlům. Tento 



výklad je nutné chápat tak, že podmínky stanovené v rozhodnutí musí žadatel splnit 
i v případě, že nejsou uvedeny v pravidlech pískovcového lezení. 

 
8. OVK informovala, že všechny povolené výstupy jsou uvedeny na webových stránkách 

http://skaly.horosvaz.cz/4_index.asp.  
 

9. Správa NP konstatovala, že se ČHS může přihlásit do všech správních řízení týkající 
se problematiky horolezectví v Českém Švýcarsku (Labských pískovcích). 

 
10. ČHS a OVK vzala na vědomí skutečnost, že správní řízení může trvat maximálně 3 

měsíce z důvodu exaktního posouzení každé jednotlivé žádosti nejen z formálního 
hlediska, ale rovněž z důvodů ochrany přírody, kdy je v některých případech nutné 
posouzení záměru zoologem a botanikem přímo na místě. Nicméně Správa NP bude 
vyřizovat všechny žádosti v nejkratším možném termínu bez zbytečných průtahů. 

 
11. OVK a ČHS vzaly na vědomí formu jednotlivých žádostí, ve kterých musí být uveden 

popis žádaného prvovýstupu (jednoznačná specifikace výstup) včetně zákresu, jméno, 
adresa a kontaktní údaje žádajícího lezce a předběžný počet fixního jištění (případně 
informace, že o prvovýstup se žádá bez fixního jištění). 

 
12. Správa NP v případě udělení výjimky stanoví 5-tiletou dobu na provedení každého 

prvovýstupu. 
 

13. Každý prvovýstupce je povinen o provedeném prvovýstupu neprodleně informovat 
OVK, která bude informovat Správu NP. 

 
14. ČHS vzal na vědomí, že povolení Správy NP podléhají i prvovýstupy bez jištění 

(poznámka: v tomto případě není nutná výjimka ze zákona č. 161/1999 Sb. (viz výše), 
ale je nutné mít předchozí povolení Správy NP, jak je uvedeno v NŘ, článek 6, odst. 6: 
„Tvorba prvovýstupů je možná pouze na základě předchozího povolení Správy NP“. 

 
15. Správa NP důrazně připomíná lezcům, že je nutné se důkladně seznámit s NŘ. 

 
16. Správa NP zdůrazňuje, že v žádném případě není možné zpětně povolit (legalizovat) 

prvovýstupy, které byly v minulosti udělány bez patřičného povolení či udělené 
výjimky.  

 
17. Správa NP zdůrazňuje, že není možné povolit prvovýstup na neschválený objekt (věž, 

masiv), tedy na takové, které nejsou uvedeny v Příloze č. 2 NŘ.  
 

18. NŘ a jeho aktualizace je zcela v kompetenci Správy NP. V případě změny NŘ bude 
ČHS přizván ke konzultaci o horolezectví. 

 
19. Partnerem pro jednání v záležitostech horolezectví na území NP České Švýcarsko je 

pouze ČHS, a to především předseda OVK Labské pískovce a tajemnice ČHS, kteří 
jsou pověřeni jednat za ČHS s orgány ochrany přírody.  

 
 



Část II: Rekapitulace schválených prvovýstupů od doby vzniku NP České Švýcarsko, 
tedy od 1.1.2000.: 
 

20. Na Správě NP jsou k dispozici jednotlivé zápisy z jednání OVK z let 2001 – 2006, ke 
kterým jsou přílohy – schválené prvovýstupy.  

 
21. Správa NP považuje tyto prvovýstupy za platné. Součástí tohoto zápisu jsou jednotlivé 

přílohy (zápisy) z let 2001- 2006. 
 

22. V letech 2006 – 2010 Správa NP povolila několik prvovýstupů jejichž seznam je 
přílohou tohoto zápisu. 

 
23. Správa NP vyzvala OVK k urychlenému doplnění chybějících dokladů o povolených 

prvovýstupech za roky 2000 – 2010 s výjimkou objektů uvedených v jednotlivých 
přílohách. Doklady jsou žádány pouze na schválené objekty, tedy na objekty uvedené 
v Příloze č. 2 NŘ. 

 
24. Správa NP vzala na vědomí informaci OVK, že od roku 2010 (s výjimkou jednoho 

případu) nebylo žádáno o povolení žádného prvovýstupu. 
 

25. Správa NP a ČHS (OVK) se dohodly, že budou spolupracovat při kompletaci 
podkladů o povolení prvovýstupů. 

 
 
Část III: informace k vydané publikaci „Jet řichovice – horolezecký průvodce“ 
 

26. Správa NP a ČHS (OVK) provede detailní porovnání povolených (schválených) 
prvovýstupů s vydaným průvodcem průvodcem: D. Nehasil & V. Nehasil (2012): 
Jetřichovicko - horolezecký průvodce. 

 
27. Správa NP žádá OVK o pokračování stahování vrcholových knížek a krabic 

z nepovolených objektů (provedou určení lezci z OVK schválení Správou NP). 
Uložení vrcholových knížek je v kompetenci OVK nikoliv Správy NP. 

 
28. V případě, že Správa NP ve spolupráci s OVK (ČHS) shledá uvedení nepovolených 

výstupů v publikaci D. Nehasil & V. Nehasil (2012): Jetřichovicko - horolezecký 
průvodce, zvýší kontrolu dodržování pravidel při výkonu horolezectví stráží přírody, 
a to zejména v I. zonách odstupňované ochrany přírody. Správa NP toto opatření 
zajistí ve spolupráci se saskými strážci přírody a PČR. 

 
29. Dle informací, které má Správa NP předběžně k dispozici, je v předmětném průvodci 

uvedeno 178 nepovolených objektů. Toto bylo zjištěno při porovnání průvodce s NŘ, 
kdy tyto objekty nejsou uvedeny v příloze č. 2 NŘ. Správa NP považuje tuto 
skutečnost za velmi nešťastnou neboť jsou mateni všichni lezci, kteří si průvodce 
zakoupí a nemohou vědět, že jsou v něm uvedeny i nepovolené výstupy. Na nutnost 
dodržování postupu při schvalování prvovýstupů a na riziko nepovolených výstupů 
upozornila Správa NP již dopisem ze dne 29.3.2006 tehdejšího předsedu OVK. Je zde 
nutné brát ohled také na zvláště chráněné druhy živočichů, zejména hnízdících ptáků. 

 



Část III: R ůzné 
 

30. Správa NP upozorňuje OVK a ČHS na dopis č.j. SNPCS 01050/2006 ze dne 
29.3.2006, kterým Správa NP informovala o některých skutečnostech v oblasti 
horolezectví tehdejšího předsedu OVK Labské pískovce. Uvedený dopis je přílohou 
tohoto zápisu. 

 
31. OVK vzala na vědomí, že bude udržovat značení cest k horolezeckým objektům. Toto 

opatření se týká pouze I. zón. 
 

32. Připomenuto 125. výročí výstupu na věž Pevnost (Beckstein), prvního sportovně 
motivovaného výstupu na pískovcovou věž. Jedná se také o první doložený sportovní 
výstup na pískovcovou věž v Čechách. Bylo dohodnuto, že Správa NP ve spolupráci s 
OVK vydá k této události tiskovou zprávu a připraví článek do Zpravodaje Správy NP 
České Švýcarsko. 

 
33. Informace: Správa NP obdržela žádost ČHS o povolení prvovýstupů v NP České 

Švýcarsko, konkrétně o udělení výjimky ze zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona 
č. 161/1999 Sb. Celkem je žádáno o povolení 8 prvovýstupů: 1) velký Pravčický kužel 
(Pravčická brána), 2) dtto, 3) Stříbrný roh (Pravčická brána), 4) Tetřeví výspa 
(Pravčická brána), 5) Křížová věž (Hřensko), 6) Měsíční stěna (Hřensko), 7) Maják 
(Tokáň) a 8) věž Posed (Hřensko). 

 
 
Zapsal: Ing. Miloš Trýzna 


