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 Souhlas s vyhrazením místa pro provozování horolezectví na ledopádech  
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany 
přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, 
příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon“), dle § 16 odst. 1 písm. f) zákona 
 
 

uděluje souhlas  
 

Správě KRNAP, IČ 00088455, se sídlem Dobrovského 3, Vrchlabí, jakožto správci 
pozemku ve vlastnictví České republiky, k vyhrazení místa pro provozování horolezectví 
na ledopádech, a to skalního útvaru v Labském dole na pozemkové parcele p.č. 792/1 
v k.ú. Bedřichov v Krkonoších, za těchto podmínek:  
 
1. Dotčený skalní útvar s ledopádem bude vyhrazen k zimní horolezecké činnosti,           

a to pouze k lezení na vodním ledu. Nelze využívat oblast pro drytooling (výstup 
se zimním horolezeckým vybavením – cepíny a mačkami na holé skále bez ledu), 
popř. k mixovému lezení (lezení se zimním horolezeckým vybavením na terénu,  
kde se střídá led a skála).  

2. Do ledu nebudou vysekávány stupy, chyty nebo schody a oblast ledopádu nebude 
nijak technicky upravována pro usnadnění výstupu. Uživatelé jsou povinni skalní 
útvar využívat pouze šetrným způsobem (např. výstup vykonat bez odsekávání 
velkých kusů ledu) v rámci obecných pravidel horolezecké etiky. 

3. Souhlas platí na období od 15.12.2014 do 30.5.2020. V případě, že v tomto období 
dojde ke změně zonace KRNAP a skalní útvar a přístupová cesta k němu se stanou 
součástí 1. zóny KRNAP, pozbývá souhlas platnosti ke dni účinnosti vyhlášení změn 
v zonaci KRNAP. Uživatelé budou o této skutečnosti informováni na www.krnap.cz. 
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4. Lezení na ledopádech lze provozovat pouze pokud bude v dané lokalitě minimálně 

30 centimetrová vrstva sněhu a na skalním útvaru přiměřená vrstva ledu, která za-
jistí lezení bez poškození skalního povrchu a vegetace, tedy aktuální klimatické 
a přírodní podmínky budou plnit ochrannou funkci skalního útvaru i vegetace.  
V opačném případě bude horolezecká činnost pozastavena do doby, než se pod-
mínky změní. Uživatelé budou o této skutečnosti informováni v terénu na místě sa-
mém a na www.krnap.cz.  

5. Přístup ke skalnímu útvaru je možný pouze po vyznačené přístupové cestě. Uživa-
telé se budou zdržovat ve vyhrazeném a v terénu označeném sektoru pod skalním 
útvarem. Přístupová cesta i sektor budou ze strany uživatelů zachovávány v součas-
ném přírodním charakteru a žádným způsobem nebudou upravovány. 

6. Na skalní útvar nesmí být umístěn žádný fixní vratný bod (tj. technické zařízení, kte-
ré se pomocí vrtu natrvalo umístí do tělesa skály a uživatelem je používáno ke sla-
nění a jištění). K vybudování jednorázového vratného bodu mohou uživatelé použít 
stromy, které mají v průměru více než 15 cm, zmrzlé kmeny, pařezy aj., jež se na-
cházejí nad horní hranou skály, a to pouze šetrným způsobem – za použití textilních 
smyček. Stromy ani jejich větve nesmí být nikterak upravovány.  

7. Dosažení jednorázového vratného bodu je možné zespodu horolezeckým způsobem 
(vyvedením cesty prvolezcem), anebo obejitím skály po trase z pravé strany skály          
(z pohledu proti skále), vyznačené fáborky a zřízením horního jištění. Nepřipouští se 
žádný jiný způsob přístupu ke skalnímu útvaru (např. příjezd na lyžích seshora). Pří-
stupová cesta k vratnému bodu nesmí být za účelem snadnějšího přístupu technicky 
upravována a musí být zachována v původním přírodním charakteru.  

8. Denní režim možnosti provozování horolezecké činnosti je stanoven od 8 do 17 hod.  
9. Horolezectví na ledopádech na vyhrazeném skalním útvaru mohou provozovat pou-

ze osoby, které se předem zaregistrovaly v rezervačním systému Správy KRNAP. 
Na každý den bude zaregistrováno maximálně 16 osob. 

10. Registrace je bezplatná a nepřenosná na jiné osoby. Registrovat volná místa lze 
kdykoli před, včetně lezeckého dne, a to elektronicky na stránkách www.krnap.cz, 
kde jsou pod příslušným odkazem uvedeny informace o aktuálním stavu registrace 
(konkrétní dny s počtem volných a obsazených míst) a kde si podle pokynů na obra-
zovce mohou zájemci zaregistrovat max. 3 volná místa uvedením svého jména, 
příjmení, data a místa narození, elektronické adresy a stejných identifikačních údajů 
u spolulezců nebo přímo v informačním centru Správy KRNAP ve Špindlerově Mlý-
ně, a to telefonicky nebo osobně. U osob mladších patnácti let bude uvedeno jméno, 
příjmení, datum narození, místo narození a dále jméno a příjmení zodpovídající zleti-
lé osoby (té zletilé osoby, která se s dotyčnou osobou mladší patnácti let registruje, 
anebo je již na daný den registrována). Tímto způsobem přihlášené a registrované 
osoby obdrží na sdělenou elektronickou adresu automatickou odpověď o přijetí či 
nepřijetí registrace a heslo, pomocí kterého mohou vstupovat do registračního systé-
mu a svou registraci měnit či upravit. V případě nedostupnosti elektronického rezer-
vačního systému z důvodů technických nebo z důvodů na straně registrované osoby 
lze provést registraci telefonicky v provozní době u informačního centra Správy 
KRNAP ve Špindlerově Mlýně. 
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11. Zaregistrované osoby si pro zaregistrovaný den (v jeho průběhu nebo předem) 

osobně vyzvednou na informačním centru Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně 
písemný doklad jako oprávnění k horolezecké činnosti. Bez tohoto dokladu je před-
chozí registrace neplatná a nelze se zúčastnit lezení na ledopádech. Doklad lze 
vyzvednout v provozní době informačního centra (viz www.krnap.cz). Každá zare-
gistrovaná osoba se pracovníku informačního centra prokáže platným občanským 
průkazem, nezletilé osoby budou připsány na doklad zodpovídající zletilé osoby. 
Vydaným dokladem se registrované osoby prokazují v terénu stráži přírody.  

12. V případě nepříznivých klimatických a přírodních podmínek (viz bod 4) se registrace, 
včetně případně i již vystaveného písemného dokladu, stávají neplatnými. Registro-
vané osobě z toho titulu nevzniká žádný nárok na náhradní termín registrace a leze-
ní na ledopádech. 

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) zákona je horolezectví zakázáno na území celého 
národního parku kromě míst vyhrazených se souhlasem orgánu ochrany přírody. Správa 
KRNAP návštěvním řádem doposud vyhradila 4 místa pro horolezectví, opakovaně však 
v minulosti zamítala žádosti o souhlas s lezením na ledopádech v Labském a Obřím dole 
(až v loňské zimní sezoně souhlasila s vyhrazením místa v Labském dole pro lezení na 
ledopádech).  
 
Vyloučení jakýchkoli rušivých aktivit opravňoval fakt, že většina zájmového území se na-
chází v 1. zóně KRNAP, kde je dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona zakázán vstup a pohyb 
mimo turisticky značené trasy.  
 
Na základě neustálých požadavků a v důsledku snahy skloubit zájmy ochrany přírody              
a zájmy veřejnosti začala Správa KRNAP na podzim roku 2009 zvažovat výběr lokality             
a místa vhodného pro lezení na ledopádech a současně podmínky lezení, bez ohrožení 
předmětů ochrany přírody. 
 
Vytipována nakonec byla po důkladném zvážení část lokality Labský důl, konkrétně skála 
s ledopádem nacházející se na pravém břehu Labe, jihozápadně od konce cesty „Buď fit“, 
která se nachází ve 2. zóně KRNAP. Labský důl je sice jednou z klíčových oblastí, kde se 
od konce ledna zdržuje a hnízdí sokol stěhovavý, a je také životním prostorem pro přezi-
mujícího tetřívka obecného, u něhož se opakovaným plašením výrazně snižuje šance na 
přežití, nicméně oproti ostatním lokalitám s ledopády v Labském dole je výhodou právě 
vytipované části její poměrně snadná dostupnost z přístupové cesty a zároveň stále ještě 
dostatečná vzdálenost od hnízdiště sokola stěhovavého. Navíc okolní charakter vzrostlé-
ho smrkového lesa není vhodným zimovištěm pro tetřívka obecného. 
 
V minulosti v této lokalitě nebyla výše uvedená aktivita povolována na doporučení spe-
cialisty (bryologa), a to pro výskyt vzácných mechorostových společenstev.  
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Závěry odborníků ukázaly, že v současné době činnost v uvedené lokalitě lze provozovat, 
v žádném případě by se však nemělo jednat o živelnou a nekontrolovatelnou aktivitu, je-
jímž důsledkem by docházelo k nadměrnému poškozování lokality – k odlamování vel-
kých kusů ledu mlácením cepínu při nevhodném lezení, ať už z neznalosti nebo schvál-
nosti, ke stržení celého ledopádu při výstupu za nevyhovujících klimatických podmínek,  
k nadměrnému sešlapu či k úpravě terénu pod skalou apod. 
 
Na základě závěrů odborných posudků ustanovila Správa KRNAP pracovní skupinu, kte-
rá vytvořila soubor podmínek pro minimalizaci nebezpečí poškození skalního útvaru 
i okolní vegetace. Byl stanoven systém registrace, aby bylo možno regulovat a stanovit 
maximální počet osob, které budou každý den provozovat na vyhrazeném skalním útvaru 
horolezeckou činnost, a po konzultaci s odborníky z řad horolezců byly stanoveny pod-
mínky, které by měly zajistit, aby skalní útvar ani jeho okolí nebyly poškozeny, případně 
aby poškození bylo co nejmenší.   
 
Skalní útvar se nachází ve 2. zóně KRNAP, je k němu možný pěší přístup. Zároveň se 
však nachází na lesním pozemku, není tedy k němu možný přístup na lyžích − viz § 20 
odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, podle kterého je v le-
sích zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na lyžích nebo saních. Z tohoto 
důvodu je v podmínce č. 7 zmíněn zákaz přístupu ke skalnímu útvaru seshora na lyžích.  
 
V současné době probíhá řízení o novém vymezení zón ochrany národního parku. Podle 
návrhu, který byl vypracován a je nyní projednáván s vlastníky pozemků a obcemi, má být 
vyhrazený skalní útvar zařazen do 1. zóny KRNAP. V ní již platí zákaz vstupu mimo cesty 
vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody [§ 16 odst. 2 písm. b) zákona]. Souhlas 
k vyhrazení místa pro horolezectví proto zanikne s odsouhlasením nové zonace. Další 
možný souhlas k provozování horolezectví na tomto skalním útvaru pak bude vázán na 
nové rozhodnutí Správy KRNAP o udělení souhlasu k vyznačení přístupové cesty v 1. zó-
ně a vyhrazení výše uvedené aktivity na další časové období.  
 
Na základě zkušeností z provozování horolezectví na ledopádech v Labském dole v ob-
dobí minulých sezon 2011–2014 bylo prokázáno, že při dodržování podmínek uvedených 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí je dopad na přírodní ekosystémy minimální.  
 
Správa KRNAP, v souladu s tímto souhlasem k vyhrazení místa pro provozování horole-
zectví na ledopádech, bude nadále sledovat stav ledu a uveřejňovat informace o něm na 
svých internetových stránkách, zajišťovat registraci horolezců a provádět kontrolní činnost 
na místě; v žádném případě však nebude zajišťovat opatření k bezpečnosti horolezců. 
Každý z nich provozuje činnost, spočívající ve využívání skalního útvaru uvedeného ve 
výroku rozhodnutí, na vlastní zodpovědnost, popř. sám zodpovídá za osoby mladší pat-
nácti let, které jsou spolu s ním zaregistrovány, dle bodu 9 a 10 tohoto rozhodnutí.   
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P o u č e n í   o   o d v o l á n í 
  
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, 
Hradec Králové, podáním učiněným u Správy KRNAP ve Vrchlabí. 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Hana Slavíčková  
                                    vedoucí odboru státní správy 
 
 
Rozdělovník 
 
Další účastníci řízení  
Správa KRNAP – OVV, oddělení správy majetku 
Město Špindlerův Mlýn, IDS: fb3b4nn 

 
Na vědomí 
Správa KRNAP – ÚP Špindlerův Mlýn 
Správa KRNAP – IC Špindlerův Mlýn 


