
rhr
uuĚlÉ CEsTY
v cnnÁnĚnÝcn
OBLASTECH
Někteří lidé si zřejmě stále neuvě-
domují či spíše nechtějí uvědomo-
vatjasná praúdla daná zákonem ČR:

Výjimku možnosti lezenív chrá-
něných územích, kam naneštěstí
většina lezeckých terénů patří, mají
jen členovéČHS, a to pouzeza urči-

tých, předem dohodnutých a te-
dy jasně definovaných podmínek.

Jakékoliv u pravování povrchu skal,

kam sekání a vrtání chytů patří, je

z hlediska ochrany přírody nepří-
pustné.

V rámci ochrany ostatních lezců
přistoupil Český horolezecloj' svaz
k razantnímu a jasnémuopatření.

l otevřený dopis Čtls,
určený panu T. Sedláčkovi:
titl. Tomáš Sedláček V Praze dne
2. ledna 1997
Věc: narušování zákona ČNR č.

11411992 5b. o ochraně přírody
a krajiny a porušení Pravidel spor-
tovního lezení na pískovcov1ich

skalách v Čechách.
Při lezenív Národní přírodní re-

zervaci Adršpašsko-teplické skály
(cesta.,Vysoké napětť') a na Holštej-

ně v CHKO Moravský kras (cesta

,,Kašpárkův hrobďek") jste porušil:
í. ,,Rozhodnutí" Ministerstva Ži-

votního prostředí České republiky,
schváleného 20. června 1 995.

Pozn. : Tímto .,Rozhodnutím"
byla povolena v1ijimka členům ČH5

pro lezenív NPR Adršpašsko-tep-
lické skály, nebot dle zák. č. 1 14l
95 sb., s 29, písm. f)je na celém
územÍ národních přírod ních rezer-

vací zakázáno provozovat horo-
lezectví'

V bodě 4. tohoto ,,Rozhodnu-
tí" se praví, cituji:
l při horolezecké činnosti není po-

voleno jakkoliv poškozovat a úmy-

slně měnit povrch skal (dřít skálu
s manipulaci s lanem, ý čivyse-
kávatchytya pod.).

2. ,,Pravidla sportovního lezení na
pískovcích", schválená dne 28. ři-
na 1986, s platnostíod 1. března
'l 98B, a to zejména 5 3, písm. 2),

odst. c), cituji:
l je zakázáno jakkoli měnit povrch

skal, např. dlabáním chytů, upra-

vování povrchu ostým kartiíčem etc.

a dále 5 7, písmena 7), cituji:
! při prvovristupu se osazuje kruh
z pozice čistého lezení. Jištění sho-
ra neboli jakákoli dopomoc jsou

nepřrpustné.
3. ,,Rozhodnutť'Správy CHKO Mo-
ravslgi kras ze dne 1 8. června 1 994.

! bod 4', cifuji část textu: Powch skal

a jejich okolí nesmí být při lezení
porubván, n4ř.sekáním stupů atd.

Rozhodnutí ČHS:
U cesty,,KašpárkŮv hrobeček"

bude zrušeno autorství a cesta bu-

de uvedena do původního stavu.
Umělé stupy a chyý budou zace-
mentovány. Zajistí správce oblas-
ti. Jištění může být zanecháno pro

eventuelní pokusy dalších přelezů

-vzhledem k omezenému prosto-

ru pro tvorbu novr/ch cest na ska-

lách, nacházejících se v CHKO Mo-
ravského krasu. o ponecháníjiš-
tění necht rozhodne správce ob-
lasti - Pavel Weisser.

Cesta ,,Vysoké napětí" bude
zrušena _ vytlučením zajištovacích
prostřed ků. Zajistí správce oblasti
_ Václav Bruckner.

Předseda KoP a VK ČHs
lng. Petr Hejtmánek


