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REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ 
JIŽNÍ MORAVA 

dle rozdělovníku 

VYŘIZUJE: Tůma Antonín. RNDr. DATUM: 9. června 2017 

Věc : Stanovisko k horolezectví v lomu Lažánky 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Moravský kras na základě žádosti 
ČHS, ·Donská 9, 101 00 Praha, IČ : 00460001 o povolení provozování horolezectví 
v bývalém lomu Lažánky na pozemku Města Blanska p.č . 586/1 v k.ú. Lažánky u Blanska 
s provozováním horolezectví na uvedeném místě 

souhlasí 

za těchto podmínek: 

1. Do prostoru lomu nebude vjížděno s motorovými vozidly a budou dodržovány 
všechny zákonné ochranné podmínky pro CHKO (např. zákaz táboření a 
rozdělávání ohňU). 

2. Jakékoliv úpravy skalních stěn nebo zásahy do vegetace budou dopředu 
konzu ltovány se Správou CHKO Moravský kras a mohou být provedeny až po jejím 
souhlasu. 

3. Umisťování pevných jistících prostředků bude realizovat výhradně žadatel a 
horolezecký terén lomu bude dozorovat přís lušný správce skal ČHS pro Moravský 
kras. 

4. Není dovoleno vstupovat na horní hranu lomové stěny a do NPR Vývěry Punkvy 
mimo značené cesty a sestup ze stěny je možný pouze slaněn ím . 

5. Žadatel bude v prostoru lomu udržovat pořádek a čistotu . 

6. Toto stanovisko má platnost do 31.12.2022. V případě potřeby ochrany přírody 

může být Agenturou změněno. 

Odůvodnění : 

Bývalý lom Lažánky se nachází mimo NPR Vývěry Punkvy a její ochranné pásmo. Agentura 
v lomu již v minulosti žadateli horolezectví povolila. Protože byly dodrženy podmínky 
vydaného povolení a nenastaly žádné okolnosti , které by pokračování horolezecké či nnosti 

v lomu bránily, bylo vydáno toto souhlasné stanovisko. 
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