
Zápis ze schůzky konané dne 1. 2. 2010 v Krásné Lípě

Přítomni:
za Český horolezecký svaz: Jan Pleticha – pověřený k jednání
za Správu NP České Švýcarsko: Ing. Pavel Benda, PhD., Ing. Jana Holešinská, Václav Nič, 
Václav Sojka, Mgr. Richard Nagel

Projednávané body:

1. Správa NP vzala na vědomí pověření k zastupování ČHS při jednání s orgány ochrany 
přírody ohledně provozování horolezecké činnosti ze dne 13.11.2009. 
2. Jan Pleticha informoval o rozdělení vrcholových komisí na OVK Labské pískovce a 
OVK Tiské stěny s platností od 29.11.2009 a předal Správě NP aktuální kontakty na 
správce jednotlivých oblastí v OVK Labské pískovce (viz příloha). 
3. Byl domluven způsob povolování prvovýstupů na území NP České Švýcarsko: 
horolezec projedná a odsouhlasí navržený způsob prvovýstupu se správcem oblasti, poté 
se obrátí na Správu NP, která v souladu s Návštěvním řádem prvovýstup odsouhlasí 
(neodsouhlasí).
4. Přítomní se domluvili na vzájemné spolupráci a předávání informací (nepovolené 
prvovýstupy, ptačí hnízdění,  nebezpečné skalní objekty – např. uvolněné skalní bloky, 
apod.).
5. Jan Pleticha informoval o připravované schůzce s německými horolezci. Správa NP 
pro tuto příležitost připraví a předá informaci o pravidlech horolezectví v NP (vč. 
německé verze). 
6. Správa NP připraví na svých internetových stránkách speciální sekci věnovanou 
horolezectví a jejím prostřednictvím bude informovat horolezeckou veřejnost (např. o 
uzavřených oblastech z důvodu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků apod.).
7. Bylo předběžně domluveno společné terénní šetření (březen, duben) za účelem předání 
informací a zkušeností z terénu NP.
8. Správa NP informovala o záměru revize jednotlivých ustanovení Návštěvního řádu 
týkající se všech oblastí, včetně horolezectví. K diskuzi nad tímto tématem přizvala i 
ČHS. O průběhu revize bude Správa NP pravidelně informovat a k jednotlivým 
problematickým bodům zorganizuje společné jednání. (Změna Návštěvního řádu se 
plánuje předběžně v časovém horizontu dvou let.)   
9. Správa NP konstatovala, že z předchozího období nezaznamenala zásadní problémy 
s horolezci, ale ráda by s nimi více komunikovala a spolupracovala na společným 
tématech.
10. Pro potřeby přípravy „horolezecké mapy“ oblasti předá Správa NP nutné podklady 
(hranice NP apod.).

Příloha:
Kontakty na správce jednotlivých oblastí 
Kontakty na zaměstnance Správy NP

Zapsala: Jana Holešinská
Kontroloval: Jan Pleticha


