Zápis z jednání na SCHKO Labské pískovce
25.5. 2009, Děčín
Jednání se zúčastnili zástupci SCHKO a ČHS.
Přírodní památka Tiské stěny
SCHKO upozornila na negativní dopady horolezectví na oblast Tiských stěn. Jedná se o
relativně malou oblast, která je dlouhodobě přetížena využitím nejen ze strany horolezců, ale i
turistů. Pokud nemá SCHKO přikročit k nějakým radikálním opatřením (přehlášení PP),
v důsledku nichž zde bude horolezectví silně omezeno nebo zcela zakázáno, je nezbytné
realizovat kroky, které povedou k šetrnějšímu využívání oblasti.
Obě strany se shodly na tom, že v Tiských stěnách je potřeba dodržovat tyto podmínky lezení:
• Zákaz lezení s Mg ve Velkých a Malých Tiských stěnách, Bürschlických stěnách,
Hřebenových stěnách a Věžích za cestou (bude následně schváleno OVK Labské
pískovce)
• Zákaz zimního lezení
• Zákaz lezení za deště a 48 hodin po dešti
• Zákaz lezení v pohorkách a podobných botách poškozujících povrch skal
• Jištění pouze prostřednictvím smyček, nikoli vklíněnci apod.
• Dělání prvovýstupů pouze po domluvě s OVK
Obě strany se dále dohodly, že:
• Dodržování zákazu lezení za mokra se pokusí řešit prostřednictvím informací, které budou
podávat pokladní u vstupu do skal.
• U silně zdevastovaných věží a cest budou instalovány informační tabule zakazující lezení.
Připomínka SCHKO: Doporučujeme dát publicitu těmto bodům až poté, co bude
stanovena osoba, která bude pravidelně zajišťovat informace pro pokladnu do skal
(zajistí správce oblasti ?) Podobně další bod.
ČHS se v zájmu oslabení negativních vlivů horolezectví na Tiské stěny zavázal realizovat tato
opatření:
• Informovat o podmínkách lezení v oblasti Tiské stěny horolezeckou veřejnost
prostřednictvím svých webových stránek a prostřednictvím časopisu Montana.
• Připravit do konce června podklady pro informační tabule, které jsou instalovány u vstupu
do skal, obsahující podmínky provozování horolezectví v této oblasti; instalování tabulí s
aktuálními informacemi zajistí SCHKO.
• Působit na lezeckou veřejnost zejména prostřednictvím OVK Labské pískovce tak, aby
stanovená pravidla dodržovala.
• Používat pro fixní jištění v oblasti jen malé, nebarevné kruhy, které jsou méně vidět.

Ostrov, Rájec, kaňon Labe
Bylo konstatováno, že tyto oblasti nejsou využívány tak silně jako Tiské stěny, a proto zde
zatím není nutné přistupovat k žádným omezujícím opatřením. Jako doposud zde bude
docházet k časovému omezení lezení v úsecích hnízdění ohrožených druhů ptactva."
Správa CHKO Labské pískovce byla informována o rozhodnutí okresní vrcholové
komise akceptovat používání Mg pouze při lezení cest udělaných po roce 1990, s
obtížností nejméně 9b.
Zapsala B. Valentová, ČHS

