
Příloha 1 

Vážená slečno/paní Kyloušková, 

na základě Vašeho dotazu posíláme níže požadované informace. 

Správa NP České Švýcarsko  

 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

dovoluji si obrátit se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, s žádostí o zpřístupnění následujících informací: 

1. Zda v období od vyhlášení Národního parku České Švýcarsko do 1.3.2019 bylo vydáno 

správní rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se uděluje výjimka ze zákazu 

nebo vyhrazuje místo k provozování horolezectví nebo horolezeckých sportů dle § 16 

odst. 2 písm. n) ZOPK (před 1.6.2017 dle § 16 odst. 1 písm. f) ZOPK) na území 

Národního parku České Švýcarsko  

2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, žádám tímto o poskytnutí těchto správních 

rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, a to v anonymizované podobě. 

3. Zda k 1.3.2019 probíhá řízení o udělení výjimky ze zákazu nebo vyhrazení místa k 

provozování horolezectví nebo horolezeckých sportů dle § 16 odst. 2 písm. n) ZOPK 

(před 1.6.2017 dle § 16 odst. 1 písm. f) ZOPK) na území Národního parku České 

Švýcarsko. 

4. Povolení k tvorbě prvovýstupů vydaná podle článku 6 odst. 6 návštěvního řádu 

Národního parku České Švýcarsko v období od vyhlášení Národního parku České 

Švýcarsko do 1.3.2019 v anonymizované podobě. Pokud je takovýchto povolení více 

než 5, žádám pouze o poskytnutí informace o počtu celkově vydaných povolení a 

poskytnutí posledních 2 vydaných povolení a prvních 2 vydaných povolení v uvedeném 

období. 

5. Zda disponujete seznamem veškerých výstupových cest dokončených před 1.1.2000, na 

které odkazuje Příloha č. 2 návštěvního řádu Národního parku České Švýcarsko. 

6. Pokud je odpověď na otázku č. 5 kladná, žádám tímto o poskytnutí tohoto seznamu. 

Pokud je odpověď na otázku č. 5 záporná, žádám tímto o informaci, z jakého zdroje 

jste získali/získáváte informace o výstupových cestách dokončených před 1.1.2000. 

Informace prosím zašlete v elektronické formě na e-mailovou adresu 

kylouskova.n@seznam.cz. 

 

Za poskytnutí informací předem děkuji. Vámi poskytnuté informace budou sloužit k 

vypracování mé diplomové práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

 

S pozdravem, 

 

Nikola Kyloušková 

  



Odpovědi na otázky č. 1 až 3: 

Místa pro provozování horolezectví byla vyhrazena v roce 2001 Návštěvním řádem - viz 

příloha.  

V současné době nevedeme žádné správní řízení o povolení výjimky nebo vydání 

opatření obecné povahy týkající se § 16 odst. 2 písm. n) ZOPK. V souvislosti se 

změnami, které přinesla novela ZOPK z roku 2017, ale probíhá ve spolupráci s Českým 

horolezeckým svazem (ČHS) revize vyhrazených horolezeckých objektů a příprava na 

vydání nového opatření obecné povahy o vyhrazení míst pro horolezecké sporty 

(předpokládáme, že správní řízení bude vedeno ve druhé polovině roku 2019). 

Odpověď na otázku č.4: 

Problematika povolování prvovýstupů v NP České Švýcarsko je složitější. Návštěvní řád 

stanovuje v čl. 6 bodě 6, že „tvorba prvovýstupů je možná pouze na základě předchozího 

povolení Správy NP.“ Tato povolení měla v prvních letech existence NP pouze formální 

charakter, resp. povolení se nevydávala ve správním řízení. Horolezci nebyli zvyklí 

žádat ochranu přírody o povolení prvovýstupů. Z prvních let NP se mi prozatím 

nepodařilo dohledat dokumenty týkající se horolezectví (na Správě NP došlo 

k personálním změnám). 

Po vydání nového horolezeckého průvodce pro oblast Českého Švýcarska (Jetřichovicko 

– horolezecký průvodce. Nehasil David, Nehasil Vladislav) v roce 2012 se ukázalo, kolik 

prvovýstupů vzniklo bez vědomí Správy NP. Na základě jednání s ČHS byla stanovena 

pravidla pro povolování prvovýstupů, resp. pro podávání žádostí.  

V současné době tedy vydává Správa NP pro prvovýstupy výjimku ze zákazu zasahovat 

do přirozeného vývoje skalních útvarů (viz § 16a odst. 1 písm. a) ZOPK. Žádost podává 

ČHS na základě požadavků jednotlivých prvovýstupců a po schválení předsedou OVK. 

Níže posílám odkaz na prezentaci, která byla prezentována v rámci společného semináře 

v roce 2018 pořádaného Správou NP, AOPK a ČHS (https://www.horosvaz.cz/ochrana-

prirody/v-sedmihorkach-se-uskutecnil-seminar-venovany-horolezectvi-a-ochrane-

prirody/). V prezentaci je popsaný formální postup při schvalování prvovýstupů a 

najdete tam také statistiku, kolik v posledních letech bylo (ne)povoleno prvovýstupů v 

NP. (pokud Vás zajímá tato oblast, je tam také část věnující se situaci v CHKO).    

V příloze posílám poslední rozhodnutí o povolení výjimky (bohužel při anonymizaci mi 

program „začerňuje“ fotky, takže zákres provývstupu není čitelný). 

Odpověď na otázky č. 5 a6: 

Seznam nemáme k dispozici. Při přípravě návštěvního řádu se vycházelo 

z horolezeckého průvodce pro danou oblast (A. Kittler) 

Pozn.: Návštěvní řád vznikal v hektické době, kdy byla snaha co nejlépe upravit podmínky 

pro jednotlivé oblasti turistiky v NP. Pro veřejnost to byla velká změna a omezující opatření 

nebyla vždy přijímána s kladným ohlasem, resp. bylo potřeba podmínky dohodnout se 

zástupci jednotlivých zájmových skupin. Také personální zajištění Správy NP v prvních 
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letech bylo limitující. V průběhu let se postupně ukazovalo, že návštěvní řád má svoje slabiny 

a chyby: např. u horolezectví bod 2 (členství v ČHS nebo UIAA) – diskriminační ustanovení, 

které není v praxi využíváno. 

Pokud se mi podaří dohledat dokumentaci z prvních let, tak ještě pošlu. Počátkem dubna bych 

tu měla mít nějaké studenty na praxi, můžou mi zpracovat seznam povolených prvovýstupů 

v rámci správních řízení.  

 


