
Zápis z pracovního jednání týkajícího se vyhlášení NPR Ka on Labe

Datum a místo konání: 19.5. 2010, D ín, sídlo Správy CHKO Labské pískovce
astníci jednání: SCHKO - V. Kopecký, K. Stein; HS - V. Wolf, B. Valentová, J. Pleticha,

P. erný

Jednání se uskute nilo s cílem za ít ešit možnosti provozování horolezectví po 1.6. 2010, kdy
nabývá ú innosti vyhláška . 142/2010 Sb. o vyhlášení NPR Ka on Labe a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek.

Ob  strany se shodly, že se jedná o první pracovní jednání, jehož cílem je vyjasnit vzájemná
stanoviska týkající se možností provozování horolezectví v NPR Ka on Labe, kde je horolezectví
ze zákona zakázáno, a formulovat základní podmínky, které budou vt leny do oficiální žádosti o
povolení horolezectví, kterou HS k 1.6. Správ  CHKO Labské pískovce podá.

i jednání bylo p edb žn  domluveno, že povolení horolezectví bude ešeno prost ednictvím
vyhrazení míst pro provozování horolezectví, které má obecnou platnost.

Zástupci správy CHKO uvedli, že nemají v úmyslu horolezectví v NPR Ka on Labe zakázat, ale
zd raznili, že je nutno po ítat s ur itými omezujícími podmínkami s ohledem na to, že se jedná o
NPR. Sou asn  uvedli, že mají zájem stanovit podmínky pro horolezectví obdobn  jako v jiných
NPR (nap . NPR Adršpašsko-Teplické skály), a to nejprve na období cca 3 let, b hem kterého
budou dopady horolezectví na NPR vyhodnoceny.

Zástupci HS souhlasili s nutností stanovení podmínek pro provozování horolezectví a zd raznili,
že p i stanovování podmínek by m la být brána v úvahu specifika této oblasti (tvrdý pískovec,
relativn  obtížná dostupnost lezeckých terén  a s tím související malá návšt vnost ve srovnání s
jinými lezeckými terény Labských pískovc , z hlediska lezení moderní sportovní oblast s obtížnými
cestami).

Ob  strany se shodly na to tom, že v oblasti je nutno jednozna  dodržovat tyto základní zásady:
Šetrné chování k p írod  (neporušování vegetace, nenarušování povrchu skal….), zákaz lezení na
mokré skály, zákaz používání jistících prost edk  poškozujících skálu apod.; shoda nebyla nalezena
ve v ci používání magnézia.

Ob  strany se dále shodly na podmínkách týkajících se pomoci HS p i údržb  skal a jejich okolí,
zna ení p ístupových cest, na zp sobech komunikace mezi HS a správou CHKO, na zp sobech
informován lezecké ve ejnosti o podmínkách lezení v oblasti apod.

edm tem jednání nebylo konkrétní vymezení lokalit a stanovení termín , ve kterých bude
provozování horolezectví umožn no. HS se zavázal p ipravit co nejd íve návrh, tj. mapový
podklad s vyzna ením oblastí a termín , a p edat jej správ  CHKO. P ípadné nejasnosti týkající se
tohoto vymezení budou do ešeny p i terénním šet ení.

Návrh konkrétních podmínek pro provozování horolezectví bude sou ástí žádosti o vyhrazení míst
k provozování horolezectví, kterou HS na základ  výsledk  pracovního jednání podá. Tyto
podmínky, v etn  lokálních a asových vymezení, budou p edm tem dalších jednání ve správním
ízení.

HS p islíbil, že bude prost ednictvím svého a dalších lezeckých web  informovat o vyhlášení
NPR Ka on Labe lezeckou ve ejnost a upozorní ji na omezení, která jsou s NPR spojena. Správa



CHKO p islíbila poskytnout HS studii týkající se Labského údolí a pop . další materiály, které by
mohly napomoci zvýšení informovanosti.

V Praze dne 20.5. 2010
Zapsala B. Valentová


