
Zápis z jednání Správy Národního parku České Švýcarsko a Oblastní vrcholové 

komise Labské pískovce  

(listopad, prosinec 2013) 

Jednání probíhala  4.11. a 10.12. Účastníci jednání - SNP ČŠ - Václav Sojka. ČHS - Božena 

Valentová a Jan Pleticha (OVK LP) 

Jednání konzultovala a řešila otázku nepovolených a zakázaných lezeckých objektů na 

území NP ČŠ a otázku nepovolených nových prvovýstupů na území NPČŠ. 

Z jednání vyplynuly tyto závěry: 

1. Věže a masivy na území NP ČŠ vylezené do roku 2000 (vznik NPČŠ), které nejsou 

uvedeny v Návštěvním řádu NP ČŠ, ale byly uznány jako lezecké objekty tehdejší 

vrcholovou komisí, budou mít statut - nepovolený horolezecký objekt. 

Na tyto lezecké objekty bude Správa NP ČŠ pohlížet jako na objekty, které jsou v 

současnosti z důvodu ochrany přírody nepovolené, ale v budoucnu mohou být povolené. 

(Počítá se tady s tím, že některé tyto objekty bude možné po dohodě  OVK LP a Správa NP 

ČŠ zařadit do seznamu povolených lezeckých objektů v Návštěvním řádu NPČŠ.)  Správa 

NP ČŠ nebude tyto objekty zbavovat stávajícího horolezeckého vybavení - jistící kruhy, 

slaňovací kruh, vrcholová krabice. Správa NP ČŠ požádala OVK LP o spolupráci při 

posuzování těchto nepovolených horolezeckých objektů.                                                     

2. Věže, masivy a jiné lezecké objekty vzniklé po roce 2000, které nebyly uznány Správou 

NP ČŠ budou mít statut - zakázaný horolezecký objekt. 

Správa NP ČŠ požádala OVK LP o spolupráci při posuzování těchto zakázaných 

horolezeckých objektů. Zejména pak o posouzení z hlediska splnění kritérií nastavených pro 

schvalování takovýchto objektů vrcholovou komisí mimo NP ČŠ.  

Správa NP ČŠ provede postupně obhlídku a zhodnocení těchto objektů. Výsledky obhlídek 

budou zaprotokolovány a zakázané objekty budou zbaveny vrcholové knihy. Bude 

vypracována mapa těchto objektů, která bude sloužit strážní službě NP ČŠ k lepšímu 

dohledu nad těmito zakázanými horolezeckými objekty. 

3. Nepovolené horolezecké cesty. 

Cesty vytvořené na zakázané skalní objekty považuje Správa NP ČŠ automaticky za 

zakázané. Správa NP ČŠ vyhodnotí v součinnosti s OVK LP všechny nové prvovýstupy 

vytvořené po roce 2008 (včetně). Cesty, které nemají řádné povolení od Správy NP ČŠ 

budou považovány za zakázané. Cesty vytvořené do roku 2008, které schválila OVK LP 

uznává jako povolené i Správa NP ČŠ. 

V průběhu roku 2014 dojde k dalším pracovním schůzkám - podle vývoje a potřeby. Správa 

NP ČŠ zahájí terénní prověrky zakázaných horolezeckých objektů a cest. Z těchto prověrek 

budou vyhotoveny písemné zápisy, které budou pravidelně zveřejňovány.     

Zapsáno 12.12.2013 v Krásné Lípě                 Václav Sojka                                                


