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Oblastní vrcholová komise ČHS 

LABSKÉ PÍSKOVCE 
 
RÁJEC – OSTROV – TISÁ - DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK – BĚLÁ - LABSKÉ 
ÚDOLÍ LEVÝ B ŘEH - LABSKÉ ÚDOLÍ PRAVÝ B ŘEH – HŘENSKO – SOUTĚSKY - VYSOKÁ LÍPA –
JETŘICHOVICE - KYJOVSKÉ ÚDOLÍ – BRTNÍKY – TOKÁ Ň - SRBSKÁ KAMENICE – VŠEMILY - 
VŘESOVÁ DOLINA - SKÁLY U ČESKÉ KAMENICE 

 
 
 
Věc: Vyjádření správců OVK Labské pískovce 
 
Správci OVK projednali následující body k návrhu změn Návštěvního řádu NP České 
Švýcarsko: 

1. časové omezení lezení na stávající lezecké objekty (věže, masivy) – příloha č. 2 
Návštěvního řádu NP ČŠ 
2. Zrušení lezeckých objektů (věže, masivy) – příloha č. 2 
Návštěvního řádu NP ČŠ 
3. omezení lezeckého družstva na 3 členy 
4. zákaz tvorby nových lezeckých objektů a prvovýstupů 
5. Informovanost 

 a dospěli k následujícímu rozhodnutí: 
 

1. Správci souhlasí s celoroční uzávěrou následujících lezeckých objektů: 
 

Hřensko: 
14   Hraničář �� 

15   Blok v jelením �� 
16   Trpaslík Pastýřské stěny �� 
17   Věž Pastýřské stěny �� 
18   Jelení hlava �� 
19   Průvodce cizinců �� 
51   Přílepek ��M 
 
Tokáň: 
14   Askari �� 
26   Mlýnek na kávu � P 
30   Tetzlův sloup �� P 
31   Augustinián �� P 
32   Ocet �� P 
33   Olej �� P 
34   Tabasko �� P 
35   Solnička �� P 
36   Zelený pepř �� P 
38   Kapitán Franke �� P 
43   Požárník �� P 
44   Kat a pacholek �� P 
54   Sněhurka � P 
56   Viklan � P 
57   Mitra � P 
61   Borová stráž � P 
62   Medúza � P 
63   Malá Stromová věž � P 
64   Hladomorna � P 
69   Charybda � P 
93   Zub � P 
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95   Šakalova věž � P 
99   Křemeňák � P 
101   Hubertus � 
111   Demokratická věž � P 
113   Budha � P 
114   Ježibáb � P 
118   Rejnok � P 
119   Strážce masívu � P 
120   Trojka � P 
133   Tři bratři (Divoký císař) � P 
135   Sedm piv � P 
136   Sedm piv - JZ vrchol � P 
137   Pivař � P 

  
 
     Ostatní lezecké objekty se nachází v blízkosti turistických cest nebo v blízkosti jiných 
lezeckých objektů, na které je mimo časového omezení lezení povoleno. Správcové se 
domnívají, že celoroční zákaz není nutný. 
 
Hřensko: 
 
73   Mezenská vyhlídka �� (přímo nad vytíženou cestou ve spojnici „Zeughaus – Mezní Louka“) 
77   Oltářík �� (přímo nad vytíženou cestou ve spojnici „Zeughaus – Mezní Louka“) 
78   Věž Mezního dolu �� (přímo nad vytíženou cestou ve spojnici „Zeughaus – Mezní Louka“) 
79   Věž Kristiny rokle �� (přímo nad vytíženou cestou ve spojnici „Zeughaus – Mezní Louka“ - 30m od hojně 
navštěvované německé věže „Jehla Kristiny rokle“, která je povolena celoročně) 
80   Mezní roh �� (přímo nad vytíženou cestou ve spojnici „Zeughaus – Mezní Louka“) 
 
Soutěsky: 
 
12   Mamutí kel �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
13   Kajak �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
15   Pařez �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
16   Panenka �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
17   Opozdilec �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
41   Strážce lesa �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
42   Věž svobodných lidí �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
43   Paragraf �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
44   Pádlo �⌦ (dle prováděného monitoringu, velmi vytížené turisty po pěšině podél říčky) 
 
     Správci, i přesto že budou věže celoročně uzavřené, trvají (z důvodu bezpečnosti) na 
provádění namátkových kontrol, maximálně jedenkrát ročně, stavu lezeckého objektu 
(dodržování zákazu, stavu vrcholové knihy a slaňovacího zařízení, příp.jistících prostředků – 
majetek ČHS, řícení aj.).  
 

2. zrušení lezeckých objektů (věže, masivy) 
 
Dle rozhodnutí OVK ze dne 23.2.2006 byly zrušeny tyto lezecké objekty: 
        Houba (Hřensko) 
        Kuželka (Jetřichovice) 
        Žlučový kámen (Jetřichovice) 
        Křížová stěna (Jetřichovice) 
        Martinova stěna (Kyjovské – Brtnické údolí) 
Dále budou na základě rozpravy se zástupcem NP zrušeny lezecké objekty: 
        Bobule (Vysoká Lípa), Kapka (Vysoká Lípa), Kartágo (Vysoká Lípa) 
        Špenátová věž (Tokáň) 
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     Odstranění vrcholového zařízení provede správce oblasti po období hnízdění do konce roku 
2006. 
     Lezecké objekty: Věž Národního parku a Padací most (oba Tokáň) se správcové dohodli, 
že pro svoji obtížnost splňují požadavky lezeckého objektu – věže, také polohy věží jsou přímo u 
označených horopěšin, či sousedí s povolenou věží. Správcové se domnívají, že z těchto důvodů 
není nutno věže rušit. I přesto, že by mělo dojít ke zrušení lezeckého objektu, tak by tyto objekty 
měly být uvedeny v průvodci (v mapě i textové části) a v Návštěvním řádu NP, aby nedocházelo 
k jejich znovuobjevování (totéž se týká i vrcholů na které je celoroční zákaz lezení). 
     OVK dále eviduje dva lezecké objekty - vrcholy Upír  a Upíří bufet, které se nachází 
v Mlýnské rokli v oblasti Vysoká Lípa. 
Vrchol „Upíří bufet“  navrhuje OVK zrušit (nesplňuje výškové požadavky), odstranění 
vrcholového zařízení provede správce oblasti po období hnízdění do konce roku 2006. Vrchol 
„Upír“  splňuje požadavky lezeckého objektu, ale nachází se v nejcennější oblasti NP a proto 
doporučuje celoroční zákaz lezení. 
      
      

3. omezení lezeckého družstva na 3 členy 
 
Správci OVK souhlasí s tímto omezením mimo prvovýstupů a cest, kde je použito k výstupu 
stavění. Do návštěvního řádu navrhují následující znění: 
     Cesty se prostupují vždy zdola. Horní jištění slouží jen pro zajištění dalších členů 
lanového družstva. Jejich počet je omezen na 3 osoby v lanovém družstvu, s výjimkou 
prvovýstupů a cest, kde je použito k výstupu stavění, na které se toto omezení 
nevztahuje. 

 
4. zákaz tvorby nových lezeckých objektů a prvovýstupů 

 
     4A. Správci OVK nesouhlasí se zákazem tvorby nových lezeckých objektů. Navrhujeme, 
aby objevitelům zůstala možnost vylézt na nové věže či masívy. Ale souhlasí s přísnějšími 
podmínkami, tj. aby před vylezením nového lezeckého objektu objevitel požádal písemně 
Správu NP České Švýcarsko (která mu k záměru vydá stanovisko, které zašle objeviteli i 
OVK Labské pískovce). Výška lezeckého objektu – věže by měla být minimálně 6,5 m nebo 
pokud nebude splňovat výškový parametr, tak nejlehčí vylezená cesta by měla být V. 
klasifikačního stupně. Výška masivu minimálně 20 m a nejlehčí vylezená cesta by měla být 
také V. klasifikačního stupně. 
     4B. Správci navrhují, že prvovýstupy, které jsou v současné době nedokončené, je nutné 
ve stanovené lhůtě (dle pravidel) dokončit a nahlásit OVK Labské pískovce, která vyrozumí 
Správu NP České Švýcarsko. 
     Správci se ale domnívají, že pokud je lezecký objekt k lezení povolen, tak není důvod na 
tyto objekty zakazovat tvorbu nových cest (za rok 2005 v celém NP vzniklo pouze 24 cest). 
Ale souhlasí se zpřísněním tj. s  kontrolovaným způsobem dělání prvovýstupů. Proto před 
zahájením prvovýstupu je nutné záměr písemně nahlásit správci oblasti a mít jeho písemný 
souhlas (pokud toto autor neudělá, bude prvovýstup OVK neuznán a zrušen). 
 
5. informovanost 
 
     OVK předpokládá úzkou spolupráci jednotlivých správců oblasti a Správy NP České 
Švýcarsko. Proto by bylo dobré zajistit automatické (e-mailové) rozesílání zpráv (novinky, 
zákazy a omezení (povolení), …) přímo z webových stránek NP mezi Správou a správci.  
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V Děčíně 15.3.2006 
 
 
Ing. Jiří Chaloupka 
 
 
Karel Hofman 
 
 
David Nehasil Dis. 
 
 
Pavel Henke 
 
 
Ing.Vladislav Nehasil 
Předseda OVK Labské pískovce 
 
 
Ing.Jiří Rosol 
Předseda CVK ČHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


