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Warszawa, 30. červena 2016 

 

  
 
Vážení kolegové - češti horolezeci! 

Obracime se na Vás s důležitým upozorněním ve věci lezeni v Górach Stołowych (Hejšovině), 

které jsou jihovýchodním prodloužením Broumovskych stěn po polské straně. 

Prosime Vás o dočasné omijení severní stěny Szczelinca Wielkiego. Jedná se o zákaz lezení 

jak i projektování nových cest na této stěně. Ten sektor se totiž nachází na území Narodního 

Parku - Góry Stołowe. A polské zákony stanoví (podle Zákonu o ochraně přírody - odst. 

15.1.17):  

"..zákaz lezení v národních parcích s vyjímkou míst vyznačených ředitelem narodního 

parku.." 

 

V Narodním Parku - Góry Stołowe se lezení dopouští v následujicich lokalitách: 

Szczeliniec Wielki - jihovýchodní stěny (od sestupových schodů do jižní vyhlídkové terasy):  

v obdobi od 15. dubna do 3. listopadu. 

Narożnik: v obdobi od 1. srpna do 3. listopadu 

Samotnik až Trzmielowa Jama: v obdobi 1. srpna do 3. listopadu 

Pod Starym Biwakiem: v obdobi od 15. dubna do 3. listopadu 



Radkowskie Skały (Bašty) - stěny masívu podél zeleného chodnika s vyjímkou sanostatných 

skal na vrchovině : v obdobi od 15. dubna do 3. listopadu 

Filary Skalne (pilíře od Stroczy Zakręt až po Kamenolom) - porostní skupina 30B: v obdobi  od 

15. července do 3. listopadu; porostní skupina 30F: v obdobi od 1. srpna do 3. listopadu. 

Detailní informace s terénni mapou lezeckých enkláv najdete na wébových stránkách PN-GS 

(www.pngs.com.pl/pl/turystyka/turyst7.html) 

 

V současné době probíhají mezi PZA (Polský Horolezecký Svaz)i PN-GS (Narodní Park - Góry 

Stołowe) mozolná vyjednávání povolení lezecké činnosti v dalšich rejónech pískovců 

Hejšoviny. Mezi jinými i severní stěny Velkého Ššelince. 

Některé nezákonné aktivity (lezeni, týčení nových cest, instalování ringí a použiváni 

magnézie) českých horolezců v uzavřených oblastech, velmi komlikuji jednání. V nejhoršim 

připadě může dojit dokonce do zákazu lezeni ve výše uvedených enklávach. 

Proto prosime o rezignaci z aktivit v zakázaných oblestech. 

 

Doufáme, že našenegociace s národnim parkem přinesou rozšiřeni povoleni horolezecké 

činnosti v piskovcich na dalši sektory. 

S jistotou Vás poinformujeme o každé pozitivni události i velmi rádi Vás budeme hostit na 

rovných horolezeckých právech.  

 

HORE ZDAR! 

                   

Włodzimierz "Jacooś" Porębski 

Polský Horolezecký Svaz - Iniciatíva Horolezeckého Prostředí "Naše Skály" 


