Podmínky pro povolování nových prvovýstupů ve vybraných
sektorech Labského údolí platné od 1.1.2021
Z důvodu ubývání logických linií, překotného otvíráních nových masivů a vytváření
nesmyslných variant a linií na Pravém i Levém břehu v Labském údolí správci Pravého a
Levého břehu v Labském údolí stanovili nové podmínky pro dělání nových cest.

Labské údolí – Pravý břeh
Zákaz prvovýstupů bez schválení správcem oblasP, plaQ na všechny skalní objekty v níže
uvedených sektorech:
Na výsluní, Suchá Kamenice, Sanace, Šoulend, Belveder, Nad přívozem, Centrální
část, Ostroh Španělské stěny, Katedrální stěny, Naděje, Krkavčí ostroh, U bivaku, Na
konci světa, Ostroh Skříně, Metropole, Ostroh Duhové věže, Růžová vřesina, U
Josefovy hlavy, Podskalí, Růžové stěny, Růžová vyhlídka
správce Zbyněk Homola kontakt: spravce-labak-pravy@seznam.cz

Labské údolí – Levý břeh
Zákaz prvovýstupů bez schválení správcem oblasP, plaQ na všechny skalní objekty v níže
uvedených sektorech:
Čertův roh, Levá Čirta, Pravá Čirta, U Zloděje a AtlanPdy, Ostroh Východního rohu,
Ostroh JepPšky, Ostroh GiloPny, Mordor, Nad Koňákem, Ostroh Labské panny,
Nad Švýcarkou, U Žlebské jehly, U hranic
správce Richard Litochleb kontakt: spravce-labak-levy@seznam.cz

Podmínky pro tvorbu prvovýstupů
1. Povinnost písemně nahlásit zamyšlený prvovýstup spolu s fotodokumentací plaQ
od 15.8.2020.
2. Každý prvovýstupce může mít nahlášeno maximálně 5 projektů ke schválení. Po
každém dokončení a uznání prvovýstupu, si může zadat nový projekt.
3. Prvovýstupce má 6 měsíců od schválení projektu na zahájení prvovýstupu. Po
uplynuQ této doby bude žádost považována za neplatnou a projekt bude volný.
4. Od data schválení projektu má prvovýstupce 2 roky na dokončení projektu. Po
uplynuQ této doby může projekt dokončit kdokoliv.
5. Správce oblasP má lhůtu 60 dnů na schválení projektu.

6. Bez povolení správce oblasP není možné otevírat nové věže a masivy. Každý nový
masiv/věž se nafoQ, udá se výška objektu a jeho přesná poloha. Správce oblasP má
60 dnů na schválení masivu/věže. V případě, že bude nutné schválení konzultovat s
CHKO, může se doba schvalování prodloužit dle potřeby. Minimální výška masivu je
10 metrů.
7. Pokud bude udělána cesta, otevřena nová věž nebo masiv, bez předchozího
schválení, budou prvovýstupci vyzváni k odstranění jisQcích bodů a uvedení skály do
co možná nejlepšího původního stavu. Na odstranění jištění mají prvovýstupci lhůtu
60 dnů. Dokud nebude jištění odstraněno a skála uvedena do vyhovujícího stavu,
budou všechny nové cesty udělané v této lhůtě zrušeny. Pokud nebude jištění do
určené lhůty 60 dnů odstraněno prvovýstupci, bude odstraněno správcem. Za
neuposlechnuQ rozhodnuQ budou mít dotčení lezci zákaz dělání nových cest v
Labském údolí na dobu 5 let. Při zjištění závažných prohřešků, jako je např. sekání
chytů, může být zákaz udělen doživotně.
8. Každý nový prvovýstup na masiv musí být pod vrcholem ukončen slaňovacím
kruhem (je doporučeno osadit slaňovací kruh ocelovou spojkou, např. ocelová
karabina nebo tzv.mailon)
9. Prvovýstupce je povinen používat k zajištění cest pouze jištění schválené ČHS které
odpovídá požadavkům dané oblasP.
10. Prvovýstup musí být veden logickým směrem a to cestou nejmenšího odporu.
11. Při prvovýstupu je zakázáno používat postranní jištění (tzv. Schwebe) a všechny
druhy stavění.
Dále je prvovýstupce povinen se řídit platnými pravidly pro prvovýstupy stanovenými
ČHS upravenými pro danou oblast OVK Labské pískovce.
Pravidla musí být dodržena i při prvovýstupech. Realizace každého pokusu musí probíhat od
nástupu, tedy zdola.
2) V případě nových cest či variant nesmí dojít u ostatních cest k ovlivnění jejich historicky
daného průběhu ani jejich charakteru.
3) Vzdálenost nové cesty nebo varianty od sousední musí být minimálně 2 metry. Výjimka je možná jenom tam, kde není možný přechod z jedné do druhé, nebo kde se dvě cesty křižují.
4) Předchozí umístění jištění, např. pomocí slanění, křižování nebo s jištěním ze shora není přípustné.

5.4 Umístění ﬁxních jištění

1) Fixní jištění se osazuje z pozice čistého lezení nebo prvovýstupce může použít jako záchytné
body v souladu s Pravidly založenou smyčku, závěsné háčky a jeden navrtávák, ve kterém visí.
2) Fixní jištění musí být osazeno co nejblíže k záchytnému bodu (navrtáváku, smyčce, závěsnému
háčku, maximální vzdálenost je 30 cm.
3) Každé ﬁxní jištění je nutno umísFt tak, aby bylo z lezecké pozice bezproblémově dosažitelné, a
to i lezcem menší postavy.
Vzdálenost 3 metry se musí dodržet také mezi ﬁxním jištěním dvou sousedních cest, pokud jsou
blízko sebe nebo se křižují či na sebe navazují. Výjimky pro jednotlivé případy může povolit správce
oblasP.
4) Použita smí být pouze ﬁxní jištění, která odpovídají doporučením ČHS pro danou oblast a daný
typ skály. Pokud je ﬁxní jištění umístěno pouze provizorně, není cesta považována za dokončený
prvovýstup a lezec je povinen jí označit v souladu s čl. 5.1 odst. 1. Za Qmto účelem smí být ﬁxní jištění po ukončení prvovýstupu dosaženo slaněním nebo s jištěním ze shora a staré ﬁxní jištění smí
být použito jako záchytný bod. To samé plaQ, pokud byl prvovýstup jištěn na navrtáváku. Díry na
ﬁxní jištění, do kterých nebylo žádné zatlučeno, a díry po vyměněných ﬁxních jištěních se musí
okamžitě uzavřít.
5) Dojde-li při prvovýstupu k použiQ nebo křižování existujícího výstupu, nesmí se v něm provádět
žádné změny v umístění ﬁxních jištění.
5.5 Hlášení dokončených prvovýstupů
1) Provedené prvovýstupy se hlásí písemně ve lhůtě 4 týdnů od dokončení prvovýstupu, a to písemně správci oblasP, nebo zapsáním do databáze Skály ČR na webu ČHS.
2) Hlášení musí obsahovat:
a.  skalní oblast;
b.  jméno nebo návrh jména nového lezeckého objektu;
c.  návrh názvu nové cesty;
d.  stupeň obQžnosP (u klasických výstupů AF a u sportovních RP);
e.  jméno a příjmení všech účastníků v pořadí na laně při dosažení vrcholu, při střídavém vedení jsou prvolezci spojeni písmenem „a“;
f.

 způsob jištění (např. jištěn ze zdola, samojištění);

g.  datum;
h.  přesný popis cesty pokud možno i foto s nákresem výstupu;
i.

 použité jištění, včetně dodatečně osazených; v případě špatného jištění i „psychickou“ náročnost.

3) Nahlášením prvovýstupce potvrzuje provedení prvovýstupu v souladu s Pravidly.

4) Prvovýstupy, které nebudou hlášeny příslušné OVK, nebudou uznány.
5.6 Prověření a hodnocení prvovýstupů
1) Prvovýstupy projednává a prověřuje správce oblasP, kteraý rozhodne jejich uznání či neuznání,
jakož i o zrušení, nejpozději do 6 měsíců od oznámení prvovýstupu.
2) správce oblasP prověří všechny údaje a případně se na místě samém přesvědčí, zda byl
prvovýstup uskutečněn podle Pravidel. Poté rozhodne o uznání nebo neuznání, případně o zrušení
prvovýstupu. RozhodnuQ o neuznání či zrušení prvovýstupu musí být s odůvodněním písemně
sděleno prvolezci do 14 dnů od rozhodnuQ.
3) Zruší-li správce oblasP prvovýstup, rozhodne o tom, zda osazené ﬁxní jištění má být odstraněno
a do kdy (zpravidla do 1 roku), nebo zda bude ponecháno. Fixní jištění je povinen odstranit
prvovýstupce na své náklady.
4) ProP rozhodnuQ správce oblasP o neuznání nebo zrušení prvovýstupu se může prvovýstupce do
2 měsíců odvolat k CVK. Ta rozhodne o prvovýstupu do 6 měsíců od obdržení odvolání s konečnou
platnosQ. Své rozhodnuQ spolu s odůvodněním písemně sdělí prvovýstupci.
5) OVK eviduje platné prvovýstupy včetně veškeré dokumentace. Prvovýstupy, ostatní lezecké
cesty včetně variant i lezecké objekty jsou evidovány v databázi Skály ČR na webu ČHS.
5.7 Zákazy prvovýstupů
Příslušný správce oblasP má právo uzavřít lezecké objekty a oblasP nebo jejich čásP pro provádění
dalších prvovýstupů. Pokud byly v těchto případech prvovýstupy již započaty, mají autoři nárok na
jejich dokončení. Všechny tyto prvovýstupy musí být předloženy správci oblasP k evidenci.

