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Zápis z jednání Oblastní vrcholové komise Labské pí skovce dne 20.11.2010, restaurace 
U Kosti, Dolní Žleb  

Přítomní členové správci a členové OVK Labské pískovce: Jan Pleticha (předseda), Pavel Černý, 
Jan Pacina, Karel Hofman, Pavel Henke, Aleš Kohák 

omluveni: Vlastimil Peroutka, Pavel Bechyně 

hosté: Martin Švec, Pavel Randák, Zdeněk Kropáček, Jaroslav Kukla, Jaroslav Kukla ml., Jiří 
Kostolník 

 

1. Pokud bude prvovýstupce dodělávat starý rozdělaný prvovýstup ve kterém je osazené staré 
jištění, musí zodpovědně posoudit jeho kvalitu a v případě jakýchkoli pochybností ho 
vyměnit za nové vhodné stabilní jištění. Stav ponechaného jištění oznámí správci oblasti. 

2. V případě použití prvovýstupáků při dělání nové cesty bude výstup schválen správcem 
oblasti až po výměně tohoto jištění za stabilní. Do té doby bude cesta označena smyčkou 
jako rozdělaný prvovýstup, s dobou hájení 2 roky. 

3. Pokud prvovýstupce rozdělá nový prvovýstup, tuto skutečnost do 21 dnů oznámí správci 
dané oblasti. Pokud prvovýstupce nenahlásí rozdělanou cestu do 21 dnů, bude to 
považováno že se vzdal dokončení cesty. Správce oblasti zajistí informovanost lezecké 
veřejnosti. Seznam rozdělaných prvovýstupů bude uveřejněn a průběžně aktualizován na 
webu http://cs.euroclimbing.com  

4. Prvovýstupci, který bude opakovaně osazovat nevhodné a nebezpečné jištění, bude moci 
správce oblasti zakázat provádět prvovýstupy v dané oblasti (neuznání autorství, 
neuvedení lezeckém průvodci, zrušení prvovýstupu nebo dojištění podle svého uvážení). 

5. Správci oblastí budou moci určit věž nebo masív (kde už je dost cest a nové cesty by 
neměli logickou linii) a na tyto povolit nový prvovýstup až po konzultaci se správcem dané 
oblasti. Určené věže nebo masívy oznámí správce na web ČHS „Skalní oblasti“ a bude 
informovat prvovýstupce na lezeckých webech. 

6. Doba na dokončení nového prvovýstupu je do 2 let od zahájení. Po této době bude cesta 
volná pro všechny prvovýstupce. Platí i u projektů rozdělaných v předchozích letech. Doba 
zahájení prvovýstupu bude uvedena v přehledu rozdělaných cest. 

7. Nový prvovýstupce v oblasti by se měl zkontaktovat a seznámit se správcem dané oblasti a 
informovat se, které jištění se v oblasti osazuje a zjistit si i další potřebné informace o 
oblasti. Prvovýstupce by měl znát správce a správce oblasti by měl poznat prvovýstupce. 

8. Oblast Vřesová dolina bude přeřazena pod oblast Srbská Kamenice, kde je správcem 
oblasti Pavel Henke. 

9. Zákaz využívání vrcholových knížek ke komerčním účelům. Zákaz vlepování nebo vkládání 
jakýchkoliv výherních kuponů nebo jiných věcí, které nepatří do vrcholové knížky a krabice. 

10. Zákaz využívaní stabilního jištění na skalních objektech pro slackline a přelanění bez 
konzultace se správcem oblasti. 

11. Zákaz používání barevných stabilních kruhů v oblastech OVK Labské pískovce. Pokud 
bude na kruhy použit nátěr, musí být matnou černou nebo tmavě šedou barvou. 

12. Každý prvovýstup na masív v Labském údolí na Pravém a Levém břehu bude ukončen 
slaňovacím jištěním pod vrškem masívů, aby se neničila flóra masívů. Platí zákaz pohybu 
 na vrškách masívů z důvodu bezpečnosti lezců. 

13. Zákaz přeskoků z masívu na věže Pravého a Levého břehu Labského údolí z důvodu 
zamezení porušení pseudoškrapů a flóry na masívech. Platí i v oblastech NPČŠ. 

14. U nových prvovýstupů zákaz stavění ze sedačky od kruhu. 

15. Zákaz označování cest šipkami na skalních objektech z důvodu mechanického narušení 
povrchu skal. 
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16. OVK Labské pískovce je zásadně proti využívání skalních oblastí ke komerčním aktivitám, 
případě jen po konzultaci s OVK Labské pískovce. Netýká se horských vůdců, oddílových 
horoškol a instruktorů ČHS. 

17. Pokud bude třeba pokácet strom u skalního objektu z důvodu bezpečnosti lezců, oznámí se 
toto správci oblasti a ten vyjedná povolení u lesů ČR nebo NPČŠ a CHKO LP, pokud to 
bude možné. 

18. OVK Labské pískovce zásadně odmítá budování „via ferrát“ na lezeckých objektech ve 
všech skalních oblastech ČR. 

19. Přehled časového období v oblastech OVK Labské pískovce 
• oblast: Bělá - celoroční lezení 
• oblast: Pravý břeh v Labském údolí – celoroční lezení,  od 1.7.-30.12. dle „výjimky“ pro 
NPR (uvedeno na webu Skalní oblasti ČHS) 
• oblast: Levý břeh v Labském údolí – celoroční lezení 
• oblast: Hřensko - lezení od 1.7.-30.12.dle seznamu NPČŠ, zbytek celoroční 
• oblast: Tokán - lezení od 1.7.-30.12. dle seznamu NPČŠ 
• oblast: Vysoká Lípa - lezení od 1.7.-30.12. dle seznamu NPČŠ 
• oblast: Jetřichovice - lezení od 1.7.-30.12. dle seznamu NPČŠ, zbytek 
celoroční lezení, vyjma objektů uvedených v příloze návštěvního řádu NPČŠ (provozování 
horolezectví) 
• oblast: Kyjovské údolí, Brtníky - lezení od 1.7.-30.12. dle seznamu NPČŠ, vyjma objektů 
uvedených v příloze návštěvního řádu NPČŠ (provozování horolezectví) 
• oblast: Srbská Kamenice, Vřesová dolina, Mařeničky – celoroční lezení 

• oblast Všemily, Kamenický Šenov,Chřibské hory a okolí – celoroční lezení 

 

Ve všech oblastech OVK Labské pískovce není podeštový limit, ale skála musí být pro 
lezení suchá. 


