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ZÁPIS 

PRACOVNÍ JEDNÁNÍ Správy NP a ČHS, OVK Labské pískovce 

Děčín, 6. 3. 2020 

 

Předmět jednání: povolování prvovýstupů v NP, revize vydaných povolení, pravidla 

Přítomní: J. Pleticha – předseda OVK Labské pískovce; J. Holešinská – za Správu NP, vedoucí 

odd. ochrany přírody 

 

V průběhu jednání byly projednány tyto body: 

 

1. Správní řízení 

Prvovýstupy budou povolovány ve správním řízení jako doposud (viz odkaz na zákaz zasahovat do 

skal stanovený zákonem). Osvědčil se stanovený systém a komunikace mezi ČHS a Správou NP. 

Bylo domluveno, že žádost bude podávána ČHS jednou za rok. 

2. Lhůta platnosti rozhodnutí 

Bylo domluveno, že lhůta stanovená v rozhodnutí pro provedení prvovýstupů bude 5 let. ČHS 

požádá o prodloužení rozhodnutí ze dne 18. 7. 2019 (č. j. SNPCS 04885/2019), kde byla stanovena 

lhůta pouze 2 roky. Předseda J. Pleticha vysvětlil důvody, které Správa NP akceptuje. 

3. Zpětná hlášení o provedeném prvovýstupu 

Bylo domluveno, že prvovýstupce do 7 dnů nahlásí ukončení prvovýstupu ČHS, předseda OVK 

následně zašle tuto informaci Správě NP, aby mohlo dojít k případné kontrole dodržení podmínek 

rozhodnutí a pravidel pro lezení v NP. Nedodržení této podmínky může mít vliv na další povolování 

prvovýstupů. 

4. Dodržování podmínek 

V podmínkách rozhodnutí je ČHS vázán povinností seznámit prvovýstupce s podmínkami rozhodnutí i 
pravidly návštěvního řádu NP. Podmínky musí dodržovat nejen prvovýstupce, ale i ostatní spolulezci.  

Správa NP upozornila, že nedodržování podmínek rozhodnutí může mít vliv na další správní řízení.  

V případě, že OVK zjistí v terénu novou nepovolenou cestu, bude o tom informovat Správu NP, která 
zahájí správní řízení vedoucí k uložení pokuty prvovýstupci. 
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5. Revize podaných žádostí 

Bylo domluveno, že v průběhu roku 2020 bude provedená celková revize podaných/dokončených 

žádostí od r. 2012. OVK Labské pískovce ve spolupráci s prvovýstupci zajistí přehled o provedených 

prvovýstupech (bude obsahovat tyto informace: oblast, skalní objekt, rok povolení, dokončeno A/N – 

příp. název cesty, je nahlášeno v databázi ČHS?).  

Správa NP předá předsedovi OVK přehled povolených prvovýstupů od r. 2012. 

S ohledem na praxi posledních let, je potřeba stanovit jasná pravidla pro prvovýstupce. Bylo 

domluveno, že bude zavedený násl. systém: 

Prvovýstupce může žádat v průběhu let o prvovýstupy, max. však o celkem 10 prvovýstupů. Pokud 

bude z těchto 10 prvovýstupů již min. 5 ukončených, může být žádáno o nové. 

Správa NP upozornila na lhůtu platnosti jednotlivých rozhodnutí 5 let. V případě, že ve 

stanovené lhůtě nebude prvovýstup dokončen, platnost povolení uplynutím této lhůty končí. 

Lze žádat o prodloužení lhůty, před jejím marným uplynutím (bude povoleno již jen na dva 

roky). V případě uplynutí lhůty je nutné podání a projednání nové žádosti.  

 

J. Pleticha 

 

J. Holešinská 

 

 

 

 

 


