Zápis ze schůzky konané dne 04.02.2011 v Krásné Lípě
Přítomni:
za Český horolezecký svaz: Jan Pleticha – pověřený k jednání
Karel Hofman – správce oblasti Jetřichovice
Aleš Kohák – správce oblasti Na Tokáni
Pavel Černý – správce oblasti Labské údolí Pravý břeh
Eda Puncman – správce oblasti Vysoká Lípa
za Správu NP České Švýcarsko: Ing. Pavel Benda, Ph.D. – ředitel
Václav Sojka – referent vztahů s veřejností a fotodokumentace
(horolezectví v NP)
Pavel Svoboda – vedoucí střáže přírody
Jan Lobotka – strážce
Petr Paulíček – strážce
Ing. Jana Holešinská – vedoucí odd. plánu péče a ochrany
přírody
Projednávané body:
Cílem schůzky, která byla iniciována ze strany ČHS, bylo navázat osobní kontakt mezi
jednotlivými správci oblastí a terénními pracovníky Správy NP, především stráží přírody.
Účastníci schůzky si vyměnili svoje zkušenosti a diskutovali problémy týkající se
horolezectví v NP.
1. Zástupci ČHS navrhli umístit informaci o „pravidlech pískovcového lezení“ v terénu
NP, u informačních bodů s nástěnými mapami; Správa NP souhlasila a přislíbila
vyřešit grafickou úpravu a další podmínky dle zavedeného systému Správy NP
2. Byly diskutovány možnosti přístupu jednotlivých správců oblastí do I. zóny NP (mimo
turisticky značené cesty). Správa NP vzala na vědomí požadavek ČHS včetně nabídky
na užší spolupráci při kontrole dodržování podmínek daných Návštěvním řádem.
Podmínky přístupu, včetně účelu apod. budou dále diskutovány v rámci Správy NP.
3. Správa NP informovala o setkání s dobrovolnými strážci, které se uskuteční v průběhu
března 2011 (přesný termín ještě sdělí P. Svoboda). Zástupci ČHS budou na jednání
srdečně vítáni.
4. ČHS předloží Správě NP seznam skalních objektů, u kterých navrhuje povolit
horolezeckou činnost. Správa NP seznam prověří a bude o návrhu s ČHS diskutovat.
5. Správci oblastí provedou ve spolupráci se strážci revizi přístupových cest ke skalním
objektům a jejich proznačení, v případě nutnosti bude provedena obnova značení.
6. V případě závažných problémů s horolezeckou veřejností zaznamenaných v terénu NP
(porušování Návštěvního řádu NP) budou strážci informovat ČHS prostřednictvím J.
Pletichy.
Zapsala: Jana Holešinská
Kontroloval: Jan Pleticha

