
KRNAP - horolezectví, ledolezení, skialpinismus od 2020 
 

Nová úprava sportovních aktivit je od roku 2020 vázána na novou zonaci národních parků, zejm. na 

omezení týkající se klidových zón.  

Podmínky pro jednotlivé sportovní aktivity jsou upraveny v opatřeních obecné povahy.  

Návštěvní řád není úřední dokument, ale jen informační přehled podmínek a omezení, který je 

zveřejněn na webu KRNAP - https://www.krnap.cz/navstevni-rad-krnap/.  

 

Skialpinismus 

- Pohyb turistů, lyžařů a cyklistů v klidových zónách, které jsou vyhlášeny prostřednictvím opatření 

obecné povahy (OOP), je možný jen po vyznačených trasách.  

- Trasy pro pohyb turistů, lyžařů a cyklistů v klidových zónách jsou vyznačeny prostřednictvím 

jednotlivých OOP č. 6 až 12/2020 – pro jednotlivá území KRNAP (Hřebeny Z Krkonoš, Hřebeny 

V Krkonoš, Černá a Světlá hora, Pomezní hřeben, Tetřeví boudy a Lesní bouda, Přední 

Rennerovky, Slatinná stráň, Lesní hřeben). 

- Z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře je dále zakázán vstup od 1.1. do 15.4. na některé 

pozemky, viz OOP č. 5/2020.  

- Skialpinisté se mohou pohybovat po vyznačených trasách v klidových zónách, mimo klidové zóny 

po turistických cestách i mimo ně, s výjimkou lesních pozemků a pozemků vlastníků, kteří si vstup 

nepřejí.  

- Pro skialpinismus je kromě toho vyznačeno 8 tras - https://www.krnap.cz/popis-tras/  

 

Lezení 

- Horolezectví upravuje samostatné OOP č. 3/2020. 

- Lezení je povoleno: Hnědé skály, Hranostají skály, Lubošské skály, Emina skála, Bartlova skála. 

- Celoroční lezení, lezení jen za denního světla, zákaz poškozování půdního krytu a vegetace, 

používání pouze fixního a vyjímatelného jištění, jen individuální lezení a nekomerční výcvik do 10 

osob (zákaz hromadných sportovních akcí).  

 

Ledolezení 

- Horolezectví upravuje samostatné OOP č. 3/2020. 

- Jen konkrétní skála a vyhrazený terén v Labském dole, od 1.12. do 15.4. při sněhové pokrývce 

nejméně 30 cm a dostatečné vrstvě ledu na skále, mixové lezení a drytooling zakázány, zákaz 

sekání stupů apod. do ledu, zákaz instalování vratných bodů do ledu, povinná registrace u 

KRNAPu max. 16 osob/denně.  
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